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CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ∆HΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

01 **
02 **
03 **
04 **
05 **
06 **

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt
gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par
<B> conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
<B> overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

07 **
08 **
09 **
10 **
11 **
12 **

11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
12 Merk *
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
13 Huom *
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on
hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B>
v souladu s osvědčením <C>.
15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno
od strane <B> prema Certifikatu <C>.

Shigeki Morita
Director
Ostend, 1st of June 2015

13 **
14 **
15 **
16 **
17 **
18 **

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BEYANI

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

19 **
20 **
21 **
22 **
23 **
24 **
25 **
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<B>

<A>
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19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Deǧiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

21 Забележка * както е изложено в <A> и оценено положително
от <B> съгласно Сертификата <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
23 Piezīmes *
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B>
v súlade s osvedčením <C>.
25 Not *
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre
<B> tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią
<B> i Świadectwem <C>.
18 Notă *
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba *
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-ϹЪОТВЕТСТВИЕ

17 m deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
18 r declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
21 b декларира на своя отговорност, че оборудването, за коeто се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu donanımının aşaǧıdaki gibi olduǧunu beyan eder:

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certificato <C>.
07 Σημείωση * όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από
το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
08 Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
09 Примечание * как указано в <A> и в соответствии
с положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
10 Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B>
i henhold til Certifikat <C>.

06 Nota *

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 με τήρηση των διατάξεων των:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα
με τις οδηγίες μας:

HXY080A8V1B, HXY125A8V1B,

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что оборудование, к которому относится настоящее заявление:
10 q erklærer under eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att utrustningen som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at det utstyr som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat laitteet:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že zařízení, k němuž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da oprema na koju se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a berendezések, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement visé par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι ο εξοπλισμός στον οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere:

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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1.

Tietoja asiakirjasta

1.1.

Tietoa tästä asiakirjasta



Tämä asiakirja on asennusopas. Se on tarkoitettu tämän tuotteen
valtuutetun asentajan käyttöön. Siinä kuvataan yksikön asennus,
käyttöönotto ja huolto, ja lisäksi siinä on ohjeita ongelmatilanteiden
ratkaisemiseen. Lue huolellisesti olennaiset osat oppaasta.

Se tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa sekoittaa
lajittelemattomaan talousjätteeseen. ÄLÄ yritä purkaa
järjestelmää itse: järjestelmän purku sekä kylmäaineen, öljyn ja
muiden materiaalien käsittely on jätettävä valtuutetun asentajan
tehtäväksi sovellettavien lakisääteisten määräysten mukaisesti.
Yksiköt täytyy käsitellä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa
uudelleenkäyttöä,
kierrätystä
ja
talteenottoa
varten.
Huolehtimalla siitä, että tuote hävitetään asianmukaisesti, autat
estämään mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja
ihmisten terveydelle. Voit kysyä lisätietoja asentajalta tai
paikallisilta viranomaisilta.

Tämä asiakirja on myös käyttöopas. Se on tarkoitettu tämän tuotteen
asentajalle ja käyttäjälle. Siinä kuvataan kuinka yksikköä käytetään ja
huolletaan, ja se auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa. Lue
huolellisesti olennaiset osat oppaasta.

1.2.

Oppaan soveltamisala

Tässä oppaassa EI selosteta valintamenettelyä eikä vesijärjestelmän
suunnittelumenettelyä. Ainoastaan joitakin varoituksia, neuvoja ja
vinkkejä vesipiirin suunnitteluun annetaan tämän oppaan erillisessä
luvussa.
Tässä oppaassa kuvataan HXY080/125-yksiköiden käsittely,
asennus ja liitännät, jotka suoritetaan sen jälkeen, kun laitevalinnat
on tehty ja vesijärjestelmä on suunniteltu. Oppaan tarkoituksena on
varmistaa laitteen asianmukainen kunnossapito. Lisäksi oppaassa on
ohjeita ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

1.3.

2.2.

Sisäyksikön
asennusopas/käyttöopas

Asennus- ja
käyttöohjeet

Ulkoyksikön
asennusopas

Katso ulkoyksikön
mukana toimitettuja
tietoja.

Yleistä

Jos et ole varma kuinka laite asennetaan tai kuinka sitä käytetään,
ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
ILMOITUS
Varusteiden tai lisälaitteiden vääränlainen asentaminen tai
liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, oikosulun,
vuotoja, tulipalon tai muuta vahinkoa laitteelle. Käytä vain
lisävarusteita, oheislaitteita ja varaosia, jotka Daikin on
tehnyt tai hyväksynyt.

Tämä asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
Sisältää...

Asentajalle

2.2.1.

Asiakirjasarja

Asiakirja

Yksiköissä on seuraava symboli:

Muoto

Sisäyksikön
asennusopas/käyttöopas

VAROITUS
Varmista, että asennus, testaus ja käytetyt materiaalit
täyttävät sovellettavat määräykset (Daikin-asiakirjan
ohjeiden vaatimusten lisäksi).

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla
saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai jälleenmyyjän kautta.

HUOMIO

2.

Käytä
riittävää
henkilökohtaista
suojavarustusta
(suojakäsineet, turvalasit jne.) kun asennat, suoritat
kunnossapitoa tai huollat järjestelmää.

2.1.

Yleiset varotoimet



Jos et ole varma kuinka laitetta käytetään, ota yhteyttä
jälleenmyyjääsi.



Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan
lukien lapset) käytettäväksi, joilla on rajoittunut fyysinen,
aistimuksellinen tai henkinen kapasiteetti tai joilla ei ole riittävästi
kokemusta ja tietämystä, ellei heidän turvallisuudestaan
vastuussa oleva henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä.
Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki tuotteella.
HUOMIO
ÄLÄ huuhtele yksikköä. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.
ILMOITUS


ÄLÄ aseta mitään esineitä tai laitteita yksikön päälle.



ÄLÄ kiipeä yksikön päälle tai istu tai seiso sen päällä.

Asennus- ja käyttöopas
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VAARA: PALOVAARA

Käyttäjälle



ÄLÄ koske kylmäaineputkiin, vesiputkiin tai laitteen
sisäosiin käytön aikana tai heti käytön jälkeen. Se voi
olla liian kuuma tai liian kylmä. Anna sen palautua
tavalliseen lämpötilaan. Jos sinun on koskettava sitä,
pidä suojakäsineitä.



ÄLÄ kosketa vahingossa vuotavaa kylmäainetta.

Sovellettavien lakisääteisten määräysten perusteella voi olla tarpeen
pitää tuotteelle huoltokirjaa, johon merkitään ainakin: huoltotiedot,
korjaukset, testien tulokset, valmiustilajaksot...
Vähintään seuraavat tiedot
käytettävään paikkaan:

on

merkittävä

tuotteen

helposti



Ohjeet järjestelmän sammuttamiseksi hätätilanteessa.



Palolaitoksen, poliisin ja sairaalan nimi ja yhteystiedot.



Huoltopalvelun nimi, osoite ja puhelinnumero virka-aikana sekä
päivystysnumero.

Euroopassa EN378-standardissa on tarvittavat ohjeet huoltokirjaa
varten.
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2.2.2.

2.2.4.

Asennuspaikka

Vesi



Varmista, että yksikön ympärillä on riittävästi tilaa huoltoa ja
ilman kiertokulkua varten.

ILMOITUS



Varmista, että asennuspaikka kestää yksikön painon ja värinän.

Varmista, että veden laatu täyttää EU-direktiivin 98/83 EY.



Varmista, että alue on hyvin tuuletettu.



Varmista, että yksikkö on vaakatasossa.

2.2.5.

VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA

ÄLÄ asenna yksikköä seuraavanlaisiin paikkoihin:


Räjähdysalttiiseen ympäristöön.



Paikkaan, jossa on sähkömagneettisia aaltoja säteileviä laitteita.
Sähkömagneettiset aallot voivat häiritä ohjausjärjestelmää ja
aiheuttaa laitteiston toimintahäiriöitä.



Paikkaan, jossa saattaa aiheutua tulipalo siellä esiintyvien
palavien kaasujen (esim. tinneri tai bensiini), hiilikuidun tai
syttyvän aineen vuodon takia.



Paikkaan, jossa muodostuu syövyttäviä kaasuja (esimerkiksi
rikkihappoa). Kupariputkien tai juotettujen osien korroosio
saattaa aiheuttaa kylmäaineen vuotamisen.

2.2.3.

Sähköinen



Katkaise kaikki virransyötöt ennen kytkinrasian
kannen irrottamista, sähköjohtojen kytkemistä tai
sähköosien koskettamista.



Irrota virransyöttö vähintään 1 minuutiksi ja mittaa
jännite päävirtapiirin kondensaattoreiden liittimistä tai
sähköosista ennen huoltoa. Mitatun jännitteen on
oltava alle 50 V DC ennen kuin voit koskea
sähköosiin. Katso liittimien sijainnit johdotuskaaviosta.



ÄLÄ koske sähköosiin märillä käsillä.



ÄLÄ jätä yksikköä valvomatta, kun huoltokansi on
irrotettu.

Kylmäaine
ILMOITUS

VAROITUS

Varmista, että kylmäaineputkiston asennus täyttää
sovellettavat määräykset. Euroopassa sovellettava
standardi on EN378.

Jos pääkytkintä tai muuta erotuslaitetta ei ole asennettu
tehtaalla, sellainen on asennettava kiinteään johdotukseen
niin, että se irrottaa kaikki navat ylijänniteluokan III ehtojen
täyttyessä.

ILMOITUS
Varmista, että kenttäputkisto
rasituksen alaisia.

ja

liitännät

eivät

ole

VAROITUS
ÄLÄ KOSKAAN paineista tuotetta koekäytön aikana
korkeammalla paineella kuin (yksikön nimikilven
mukainen) suurin sallittu paine.

VAROITUS


Käytä vain kuparijohtimia.



Kenttäjohdotus on tehtävä tuotteen
toimitetun kytkentäkaavion mukaisesti.



ÄLÄ KOSKAAN purista niputettuja kaapeleita ja
varmista, että ne eivät pääse koskettamaan putkia ja
teräviä reunoja. Varmista, että liitäntöihin ei kohdistu
ulkoista painetta.



Asenna maadoitus asianmukaisesti. ÄLÄ maadoita
yksikköä vesijohtoon, ylijännitesuojaan tai puhelimen
maahan. Epätäydellinen maadoitus voi aiheuttaa
sähköiskun.



Yksikön käyttö edellyttää erillistä, sille varattua
virtalähdettä. Missään tapauksessa EI saa käyttää
jonkin toisen laitteen kanssa yhteistä virtalähdettä.



Muista asentaa
suojakatkaisijat.



Muista asentaa maavuotokatkaisin. Jos näin ei tehdä,
seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

VAROITUS
Huolehdi riittävistä varotoimista kylmäainevuodon varalta.
Jos kylmäainekaasua pääsee vuotamaan, tuuleta alue
välittömästi. Mahdollisia vaaroja:


Kylmäaineen liiallinen pitoisuus suljetussa huoneessa
voi aiheuttaa hapenpuutetta.



Jos kylmäainekaasua pääsee kosketuksiin tulen
kanssa, voi muodostua myrkyllistä kaasua.

VAROITUS
Ota kylmäaineet aina talteen. ÄLÄ vapauta niitä suoraan
ympäristöön. Tyhjiöi laitteisto kylmäaineen palautinyksikön
avulla.


Käytä vain fosforihappopelkistettyä, saumatonta, hehkutettua
kupariputkea.
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kaikki

tarvittavat

mukana

sulakkeet

tai

Asenna virtajohdot vähintään 1 metrin päähän televisioista ja
radioista häiriöiden estämiseksi. Radioaalloista riippuen 1 metrin
etäisyys ei välttämättä riitä.
VAROITUS


Kun sähkötyöt on tehty, tarkista, että jokainen
sähköosa ja sähköosarasiassa oleva liitin on liitetty
kunnolla.



Varmista, että kaikki kannet ovat kiinni ennen kuin
käynnistät yksikön.

Asennus- ja käyttöopas
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2.2.6.

Käytettyjen termien merkitys

Jälleenmyyjä:
Tuotteen jälleenmyyjä.
Valtuutettu asentaja:
Teknisesti taitava henkilö,joka on pätevä asentamaan tuotteen.
Käyttäjä:
Henkilö, joka omistaa tuotteen ja/tai käyttää sitä.

a

Sovellettavat määräykset:
Kaikki kansainväliset, eurooppalaiset, kansalliset ja paikalliset
direktiivit, lait, säädökset ja määräykset, joilla on merkitystä
tietylle tuotteelle tai tietylle alalle.
Palveleva liike:
Pätevä yhtiö, joka voi suorittaa tai koordinoida tuotteen vaatimia
huoltotoimenpiteitä.
Asennusopas:
Tiettyä tuotetta tai sovellusta varten laadittu ohjekirja, jossa
kerrotaan, miten tuote tai laite asennetaan, konfiguroidaan
ja miten sitä huolletaan.
Käyttöopas:
Tiettyä tuotetta tai sovellusta varten laadittu ohjekirja, jossa
kerrotaan, miten tuotetta tai laitetta käytetään.
Varusteet:
Etiketit, käyttöoppaat, tiedot ja laitteistot, jotka toimitetaan
tuotteen mukana ja jotka on asennettava mukana toimitettavien
asiakirjojen ohjeiden mukaisesti.
Oheistuotteet:
Varuste, jonka on tehnyt tai hyväksynyt Daikin ja jota voidaan
käyttää tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden
mukaisesti.
Erikseen hankittava:
Varuste, jonka on tehnyt muu kuin Daikin ja jota voidaan käyttää
tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden mukaisesti.

a Asennus- ja käyttöopas

TIETOJA
ÄLÄ heitä ylempää pahvikantta pois. Pahvikannen sisälle
on tulostettu asennuskaavio.
3.1.2.

1

Irrota etupaneelin kiinnitys.

2

Käännä etupaneelin pohja ylöspäin ja irrota se.
VAROITUS

3. Tietoja pakkauksesta


Yksikkö täytyy tarkastaa heti saapumisen yhteydessä vaurioiden
varalta. Mahdolliset vauriot on ilmoitettava välittömästi
liikennöitsijän korvausten käsittelijälle.



Tuo yksikkö pakkauksessaan mahdollisimman lähelle lopullista
sijoituspaikkaa välttääksesi vauriot siirron yhteydessä.

3.1.
3.1.1.

Poista ja hävitä laitteen pakkaamisessa käytetyt
muovipussit niin, etteivät ne jää lasten ulottuville.
Muovipusseilla leikkimiseen liittyy tukehtumisvaara.

Sisäyksikkö
Sisäyksikön purkaminen pakkauksesta

1

Asennus- ja käyttöopas

4

Varusteiden poistaminen sisäyksiköstä

Sisäyksikön asennus- ja käyttöopas on pakkauksen yläosassa.
Poista muut varusteet seuraavien toimenpiteiden mukaisesti.

2
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4.1.1. Tunnistetietotarra: Sisäyksikkö

Poista varusteet.

d

Sijainti

h

Mallin tunnistus

e

Mallinimi: HXY080A8V1B, HXY125A8V1B

b
c
a

b

1x

c

1x

d

2x

1x

f

Koodi

e
1x

2x

g
4x

Hydrobox

X

VRV-liitäntä

Y

Käännettävät sovellukset (jäähdytys + lämmitys)

080

Teholuokka (noin):

a HXY(080/125) -käyttöopas
b Kaukosäädinsarja: kaukosäädin, 4 kiinnitysruuvia,
2 tulppaa
c Sulkuventtiili
d Kaukosäätimen kansi
e 2 etupaneelin kiinnitysruuvia
f Pohjalevy
g 4 pohjalevyn kiinnitysruuvia
h Yläkansi



080 kW x 10 jäähdytysteho



125 kW x 10 jäähdytysteho

A8

Series

V1

Jännite 1 P~, 220-240 V, 50 Hz

B

Eurooppalaiset markkinat

4.2.

3

Kuvaus

H

Yksiköiden ja lisävarusteiden mahdolliset
yhdistelmät

4.2.1.

Sisäyksikön lisävarusteiden luettelo

Kaukosäädin (EKRUAHT)
Kaukosäädin toimitetaan yksikön varusteena. Lisäkaukosäädin on
myös haluttaessa saatavilla.
Lisäkaukosäädin voidaan yhdistää, jos halutaan sekä:


Ohjaus sisäyksikön lähellä.



Huonetermostaattitoiminto
tilassa.

tärkeimmässä

lämmitettävässä

4. Tietoja yksiköistä ja
lisävarusteista

Huonetermostaatti (EKRTWA, EKRTR1)

4.1.

Katso ohjeita asennukseen huonetermostaatin asennusoppaasta.

Voit yhdistää valinnaisen huonetermostaatin sisäyksikköön. Tämä
termostaatti voi olla joko langallinen (EKRTWA) tai langaton
(EKRTR1).

Yleistä tietoa

Tämä opas käsittelee Daikinin HXY080/125-sarjan
-sisäyksikön ilma-vesilämpöpumppulaitteita.

VRV

IV

Nämä yksiköt on tarkoitettu sisäasennukseen kaupallisiin ja julkisiin
rakennuksiin.
Yksikkö on tarkoitettu seinäasennukseen.
HXY080/125-yksiköiden
lämmitysteho
jäähdytysteho on 8,2 KW/12,5 kW.

on

9 kW/14 kW

ja

ILMOITUS
EKRTR1-huonetermostaatti
-lisävirtalähteen.

vaatii

230 V AC

Langattoman termostaatin etäanturi (EKRTETS)
Voit käyttää langatonta huonelämpötilan anturia (EKRTETS) vain
yhdessä langattoman termostaatin kanssa (EKRTR1).
Katso ohjeita asennukseen huonetermostaatin asennusoppaasta.

Sisäyksiköt on suunniteltu toimimaan sisäilman lämpötilan ollessa
5°C–30°C.

Tarvepiirilevy (EKRP1AHTA)

Lämmityskäytön aikana yksikkö voi lämmittää veden lämpötiloihin
25°C–45°C, jäähdytyskäytössä 5°C–20°C.

Valinnainen EKRP1AHTA-tarvepiirilevy voidaan liittää sisäyksikköön.
Tämä piirilevy vaaditaan, kun ulkoinen huonetermostaatti on
asennettu ja se tarjoaa tiedonsiirron sisyksikköön.

Yksiköt
on
suunniteltu
sisäasennukseen
(ulkolämpötilat:
jäähdytyksessä 10°C–43°C, lämmityksessä: -20°C–24°C) (katso
-lisätietoja teknisistä tiedoista).

4.1.

Tunnistaminen
ILMOITUS
Kun asennat tai huollat useita yksiköitä samanaikaisesti,
varmista, että ET vaihda eri mallien huoltopaneeleita
keskenään.
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Katso lisätietoja tarvepiirikortin asennusoppaasta.
Katso
kytkentäkaaviosta
sähköjohtojen liittäminen"
kytkemisestä yksikköön.

ja
luvusta
"7.3.5. Sisäyksikön
sivulla 14 tietoja tämän piirilevyn

Lämpöpumpun konvektori (FWXV)
Valinnaisena hankittava lämmitys-/jäähdytyskäyttöön
FWXV-konvektori voidaan liittää tähän sisäyksikköön.

tarkoitettu

Katso lisätietoja lämpöpumpun konvektorin asennusoppaasta.

Asennus- ja käyttöopas
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Valutusastiasarja (EKHBDPCA2)

5.2.1.

Yksi huone

Tippavesiallas vaaditaan keräämään sisäyksiköstä tippuvaa vettä. Se
vaaditaan sisäyksikön alhaisen lämpötilan jäähdytyskäytön aikana ja
kun lähtöveden lämpötila on <18°C.

Lattialämmitys tai lämpöpumpun konvektori – Langallinen
huonetermostaatti
Asennus

Katso
tämän
lisävarustesarjan
mukana
toimitetusta
asennusoppaasta ohjeita sisäyksikköön asentamisesta.
Lämmitinsarja (EKBUH)
Lämmitinsarja voidaan
lämmityskäytössä
tai
hätätilanteissa (1).
4.2.2.

a

c

asentaa avustamaan lämpöpumppua
tarjoamaan
ensisijainen
lämmitys

e
C

b

Sisä- ja ulkoyksikön mahdolliset yhdistelmät

j

Ulkoyksikkö
Sisäyksikkö

RYYQ8~20

RYMQ

RXYQ

O

X

X

O

X

X

HXY080A8V1B
HXY125A8V1B
O=
X=

A
B

A
B

i

sallittu
ei sallittu

i
f
g

TIETOJA

d

Katso
lisätietoja
VRV IV
-lämpöpumpun
yhdistelmätaulukosta teknisissä tiedoissa. Yhdistelmät
selitetään VRV IV -lämpöpumppusarjan järjestelmän
kokoonpanon mukaan.

5.

A
B
C
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Käyttökohdeohjeita

5.1.

Yleiskuvaus: Käyttökohdeohjeita

Käyttökohdeohjeiden
tarkoitus
on
antaa
lämpöpumppujärjestelmän mahdollisuuksista.

kuva

Daikin-

ILMOITUS




Käyttökohdeohjeiden kuvat on tarkoitettu vain
viitteiksi, ja niitä EI tule käyttää tarkkoina
hydrauliikkakaavioina. Tarkkoja hydrauliikkamittoja ja
tasapainoa EI näytetä, vaan ne ovat asentajan
vastuulla.

Tilanlämmitys-/-jäähdytysjärjestelmän asettaminen
Tilanlämmityksen apulämmönlähteen asettaminen

5.2.



Huonelämpötilaa hallitaan kaukosäätimestä, jota käytetään
huonetermostaattina. Mahdolliset asennukset:
 Kaukosäädin (vakiovaruste) on asennettu huoneeseen ja sitä
käytetään huonetermostaattina
 Kaukosäädin (vakiovaruste) on asennettu sisäyksikön luo ja
sitä käytetään ohjaamiseen sisäyksikön läheltä +
kaukosäädin (oheistuote EKRUAHT) on asennettu
huoneeseen ja sitä käytetään huonetermostaattina

Edut

Tilanlämmitys-/-jäähdytysjärjestelmän
asettaminen

Daikin-lämpöpumppujärjestelmä antaa lähtövettä
useammassa huoneessa oleviin lämmönluovuttajiin.

yhdessä



Kustannustehokas.
huonetermostaattia.



Mukavin ja tehokkain. Älykäs huonetermostaattitoiminto voi
vähentää tai lisätä haluttua lähtöveden lämpötilaa huoneen
todellisen lämpötilan mukaan (modulaatio). Seurauksena on:

tai



Kuinka monta huonetta
lämmittää (tai jäähdyttää)?

Kun tilanlämmityksen/-jäähdytyksen tarpeet ovat selkeät, Daikin
suosittelee seuraavien asetusohjeiden noudattamista.

(1)

lisäksi

ulkoista

 Alhaisin mahdollinen lähtöveden lämpötila (tehokkaampi)


Helppo. Voit helposti
kaukosäätimestä:

asettaa

halutun

huonelämpötilan

 Päivittäisiä tarpeita varten voit käyttää esiasetettuja arvoja ja
ajastimia.
 Jos päivittäisistä tarpeista tarvitsee poiketa, voit väliaikaisesti
ohittaa esiasetetut arvot ja ajastimet.

Lisätietoja on lämmitinsarjan oppaassa ja tämän oppaan luvussa
"9. Valinnaisen EKBUHAA(6V3/6W1) -lisälämmittimen asentaminen"
sivulla 26.

Asennus- ja käyttöopas
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tarvitse

 Vähemmän päälle/pois-kertoja (hiljaisempi, mukavampi ja
tehokkaampi)

Daikin-lämpöpumppujärjestelmä

Mitä lämmönluovuttajan tyyppejä kussakin huoneessa käytetään
ja mikä niiden suunniteltu lähtöveden lämpötila?

ET

 Vakaa huonelämpötila, joka vastaa haluttua lämpötilaa
(mukavampi)

Koska järjestelmä tarjoaa paljon joustavuutta jokaisen huoneen
lämpötilan hallintaan, sinun on ensin vastattava seuraaviin
kysymyksiin:


Päälähtöveden lämpötila-alue
Yksittäinen huone
Yksittäinen huone
VRV IV -ulkolämpöpumppu
VRV Direct Expansion (DX) -sisäyksikkökasetti
HXY(080/125)
Valinnainen EKRUAHT-kaukosäädin (pää)
Kylmäaineputkisto
Vesiputkisto
Lattialämmityssilmukka
Puhallinkonvektoriyksikkö
Ohivirtausventtiili (erikseen hankittava)
Kaukosäädin (alayksikkö)

Lattialämmitys tai lämpöpumppukonvektorit on liitetty suoraan
sisäyksikköön.

Tämä luku sisältää käyttökohdeohjeita seuraaviin tilanteisiin:


d



Voit katsoa määritysluvusta lisätietoja kokoonpanon
asetuksista, joilla voit optimoida lämpöpumpun
toiminnan.



f
h
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Lattialämmitys tai
huonetermostaatti

lämpöpumpun

konvektorit

–

Ulkoinen



Varmista, että lämpöpumpun paluuveden lämpötila EI ylitä
lämpötilaa 45°C. Toimi seuraavasti:
 Aseta haluttu veden lämpötila apukuumavesivaraajan
säätimestä korkeintaan lämpötilaan 45°C.

Asennus

 Asenna
termostaattiventtiili
paluuvesivirtaukseen.

a

c

 Aseta termostaattiventtiili sulkeutumaan lämpötilan 45°C
yläpuolella ja avautumaan lämpötilan 45°C alapuolella.

e
C

b

A
B



Asenna takaiskuventtiilit.



Varmista, että vesipiirissä on vain yksi paisunta-astia. Paisuntaastia on asennettu valmiiksi sisäyksikköön.

Vaihtoehtoista lisävarustetta EKBUH voidaan harkita. Lämmitinsarjalisävaruste tuo lisätehoa siltä varalta, että lämpöpumpun teho ei riitä.
Katso lisätietoja luvusta "9. Valinnaisen EKBUHAA(6V3/6W1)
-lisälämmittimen asentaminen" sivulla 26.

A
B

i

i
f
g

f
h

d

6. Valmistelu

d

6.1.
A
B
C
a
b
c
d
e
f
g
h
i




lämpöpumpun

Päälähtöveden lämpötila-alue
Yksittäinen huone
Yksittäinen huone
VRV IV -ulkolämpöpumppu
VRV Direct Expansion (DX) -sisäyksikkökasetti
HXY(080/125)
Ulkoinen huonetermostaatti
Kylmäaineputkisto
Vesiputkisto
Lattialämmityssilmukka
Puhallinkonvektoriyksikkö
Ohivirtausventtiili (erikseen hankittava)

Asennuspaikan valmistelu

ÄLÄ asenna yksikköä usein työntekoon käytettäviin paikkoihin.
Yksikkö täytyy peittää sellaisten rakennustöiden (esim. hionnan)
ajaksi, joissa syntyy paljon pölyä.
Valitse asennuspaikka, jossa on riittävästi tilaa yksikön kantamiseen
paikalle ja sieltä pois.
6.1.1.

Sisäyksikön asennuspaikan vaatimukset
VAROITUS
Huolehdi siitä, että pieneläimet eivät voi käyttää yksikköä
suojapaikkanaan.

Lattialämmitys tai lämpöpumpun konvektorit on liitetty suoraan
sisäyksikköön.

Sähköosia koskettavat pieneläimet voivat aiheuttaa
toimintahäiriöitä, savua tai tulipalon. Kehota asiakasta
pitämään yksikön ympäristö puhtaana ja vapaana.

Ulkoinen
huonetermostaatti
ohjaa
huonelämpötilaa
(tarvepiirilevy vaaditaan tätä asetusta varten).

Valitse asennuspaikka seuraavien vaatimusten mukaisesti:

5.3.

Apulämmönlähteen käyttö

a



Kaikki putkien pituudet ja etäisyydet on otettu huomioon (katso
kylmäaineputkiston
pituusvaatimukset
ulkoyksikön
asennusoppaasta):



Huomioi mittaohjeet:
Vaatimus

Arvo

Suurin kylmäaineputkiston pituus sisä- ja ulkoyksikön
välillä.

<135 m(a)

Suurin korkeusero sisä- ja ulkoyksikön välillä.

<15 m(a)

(a)

g

e
e
c
b

a
b
c
d
e
f
g

d

f

Katso VRV IV -putken pituusrajoitukset koko VRV-järjestelmän integroinnin
toiminta.

ILMOITUS
Huomioi seuraavat tilan asennusohjeet.

VRV IV -ulkolämpöpumppu
Lattialämmityssilmukka (erikseen hankittava)
Kollektori (erikseen hankittava)
Apulämmönlähde (erikseen hankittava)
Sulkuventtiili
Pumpun termostaattiventtiili (erikseen hankittava)
Ohivirtausventtiili (erikseen hankittava)

ILMOITUS


Varmista, että apukuumavesivaraaja ja sen integrointi
järjestelmään täyttävät sovellettavan lainsäädännön.



Daikin
EI
ole
apukuumavesivaraajajärjestelmän
vaarallisista tilanteista.
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vastuussa
virheellisistä tai

Asennus- ja käyttöopas
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6.2.
6.2.1.





Vesipiirin valmistelu
Lämmönluovuttajien tyypin valinta

Lämmönluovuttajan valinnan tekee loppuasiakas. Lämmönluovuttajan
valinta määrittää yksikön vaatiman veden lämpötilan.
Lämmönluovuttajasta riippuen voidaan veden lämpötilalle määrittää
seuraavat vaihteluvälit:





Alhainen lämpötila (lämmityksen lähtöveden lämpötilan
vaihtelualue 25°C–40°C, jäähdytyksen lähtöveden lämpötilan
vaihtelualue 25°C–18°C).
Tyypillinen esimerkki: lattialämmitys.

2

Keskikorkea lämpötila (lämmityksen lähtöveden lämpötilan
vaihtelualue 40°C–45°C, jäähdytyksen lähtöveden lämpötilan
vaihtelualue 12°C–7°C).
Tyypillinen esimerkki: alhaisen lämpötilan lämpöpatterit
(lämmitys) ja konvektorit (lämmitys ja jäähdytys).





1

(mm)


Yksikön ympärillä on riittävästi tilaa ilman kiertokulkua varten.



Tulenaran kaasun vuotaminen ei aiheuta tulipalon vaaraa.



Laitteistoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi räjähdysalttiissa
ympäristössä.



Huolehdi siitä, että vesi ei vuodon sattuessa
vahingoittamaan asennustilaa eikä ympäristöä.



Varmista, että jos kylmäainetta vuotaa, ryhdytään riittäviin
varotoimenpiteisiin sovellettavien lakisääteisten määräysten
mukaisesti.



Jos yksikkö asennetaan pieneen huoneeseen, huolehdi, ettei
kylmäaineen pitoisuus voi vuototilanteessa koskaan ylittää rajaarvoja.

pääse

Kun lämmönluovuttajat on valittu, niiden teho on määritettävä ja sen
perusteella on päätettävä niiden mitoittaminen ja sijoittelu eri
huoneisiin.
Tärkeä lämmönluovuttajiin liittyvä parametri on tulo- ja lähtöveden
välinen lämpötilaero.
Se määrittää vesivirtauksen järjestelmässä.
Lopuksi
on
laadittava
piirustus
lämmönlähteestä eri lämmönluovuttajiin.

putkiston

linjauksista

Sen perusteella määritetään lopulta seuraavat tärkeät parametrit:


Järjestelmän minimivesitilavuus.



Järjestelmän maksimivesitilavuus.



Järjestelmän minimi- ja maksimivesivirtaus.



Järjestelmän maksimipaineenalenema.

VAROITUS
Kylmäaineen liiallinen pitoisuus suljetussa huoneessa voi
aiheuttaa hapenpuutetta.


Älä kiipeä yksikön päälle tai istu tai seiso sen päällä.



Älä aseta mitkään esineitä tai laitteita yksikön (yläkannen)
päälle.

ÄLÄ asenna yksikköä seuraavanlaisiin paikkoihin:


Paikat, joissa on mineraaliöljysumua, öljysumua tai höyryä.
Muoviosat voivat hapertua ja pudota tai aiheuttaa vesivuotoja.



ÄLÄ asenna yksikköä äänten kannalta herkkään paikkaan
(esim. lähelle makuuhuonetta tai vastaavaa paikkaa), jotta
käyttöäänet eivät aiheuta ongelmia.
Huomautus:
Jos
ääni
mitataan
todellisissa
asennusolosuhteissa, mitattu arvo on korkeampi kuin kohdassa
Äänen spektri mainittu äänenpainetaso ympäristön melun ja
äänten heijastumisen takia.



Pohjan on oltava riittävän kova kestämään yksikön painon.
Huolehdi siitä, että vesi ei vuodon sattuessa pääse
vahingoittamaan asennustilaa eikä ympäristöä.



Paikat, joissa on korkea ilmankosteus (enintään RH=85%),
esimerkiksi kylpyhuone.



Paikat, jotka voivat jäätyä. Sisäyksikön ympäristön lämpötilan
tulisi olla >5°C.



Sisäyksikkö on suunniteltu vain sisäasennusta varten ja
sisälämpötiloihin 5~35°C jäähdytystilassa ja lämpötiloihin
5~30°C lämmitystilassa.

Asennus- ja käyttöopas
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6.2.2.

Vesipiirin vaatimukset



Käytä sisäyksikköä vain suljetussa vesijärjestelmässä.
Järjestelmän käyttäminen avoimessa vesijärjestelmässä johtaa
liialliseen syöpymiseen.



Veden enimmäislämpötila on 45°C (lämmitys) ja veden
vähimmäislämpötila on 5°C (jäähdytys).



Veden enimmäispaine on 3 baaria.
Huolehdi riittävistä turvatoimista vesipiireistä varmistaaksesi,
että maksimipainetta EI ylitetä.



Kaikkien asennettujen putkien ja putkien varusteiden (venttiili,
liitännät, ...) on kestettävä seuraavia lämpötiloja.



Älä koskaan käytä Zn-pinnoitettuja osia vesipiirissä. Koska
yksikön sisäinen vesipiiri käyttää kupariputkistoa, seurauksena
voi olla liiallista syöpymistä.



Käytä vain soveltuvia työkaluja messingin käsittelyyn, sillä se on
pehmeä materiaalia. Jos näin EI toimita, putket voivat
vahingoittua.



Valitse vesiputkiston läpimitta tarvittavan veden virtauksen ja
pumpun käytettävissä olevan ulkoisen staattisen paineen
mukaan. Katso sisäyksikön ulkoisen staattisen paineen käyrät
luvusta "14. Tekniset tiedot" sivulla 40.



Voit
katsoa
sisäyksikön
toiminnan
vaatiman
veden
vähimmäisvirtauksen seuraavasta taulukosta. Kun veden virtaus
on vähäisempi, virtaushäiriö A6 tulee näkyviin ja sisäyksikkö
pysähtyy.

TIETOJA
Seuraava kuva on esimerkki ja se EI välttämättä vastaa
järjestelmäsi kaaviota.

65°C

g
g

Malli

Veden vähimmäisvirtaus (l/min)

HXY080A8V1B

15

HXY125A8V1B

15



Suosittelemme asentamaan lisäsuodattimen lämmitysvesipiiriin.
Metallihiukkasten
poistamiseksi
lämmitysputkistosta
suosittelemme käyttämään magneettista tai syklonisuodatinta,
joka voi suodattaa pienhiukkasia. Pienhiukkaset voivat
vahingoittaa yksikköä ja ne EIVÄT suodatu tavallisella
lämpöpumppujärjestelmän suodattimella.



Vesipiiriin päässyt ilma tai pöly voi aiheuttaa ongelmia. Voit
estää tämän seuraavasti:

T

a

b c

e

f

FCU2

g

FCU3

M

d

e

 Käytä vain puhtaita putkia

g

 Pidä putken suuta alaspäin poistaessasi purseita.
 Työntäessäsi putkea seinän läpi peitä putken pää estääksesi
pölyn ja/tai epäpuhtauksien pääsyn putkeen.
 Käytä hyvää kierretiivistettä liitäntöjen tiivistämiseen.

FHL1
FHL2
FHL3
a
b
c
d
e
f
g
FCU1...3
FHL1...3
T



Ulkoyksikkö (VRV IV -ulkolämpöpumppu)
Sisäyksikkö HXY(080/125)
Lämmönvaihdin
Pumppu
Sulkuventtiili
Moottoroitu 2-tieventtiili (erikseen hankittava)
Kollektori
Puhallinkonvektoriyksikkö (valinnainen)
Lattialämmityssilmukka (valinnainen)
Huonetermostaatti (valinnainen)

Yksikön mukana toimitetut katkaisuventtiilit on asennettava niin,
että normaali huolto voidaan suorittaa tyhjentämättä
järjestelmää.



Varmista, että kaikki tulo- ja poistoveden putkien liitännät
tehdään sovellettavan lainsäädännön ja yksikön mukana
toimitetun yleiskuvan mukaisesti.



ÄLÄ käytä liikaa voimaa tehdessäsi putkiliitäntöjä. Putkien
taipuminen voi aiheuttaa yksikön toimintahäiriöitä.



Huolehdi siitä, että järjestelmän alimmissa kohdissa on
tyhjennyshanat vesipiirin täydellistä tyhjentämistä varten.



Järjestä paineenalennusventtiilille asianmukainen tyhjennys,
jotta vesi ei pääse kosketuksiin sähköosien kanssa.



Huolehdi, että järjestelmän korkeimmissa kohdissa on
ilmaventtiilit, jotka ovat helposti saatavilla huoltoa varten.
Sisäyksikössä on automaattinen ilmanpoistoventtiili. Tarkasta,
että tätä ilmanpoistoventtiiliä EI kiristetä liikaa, jotta vesipiirin
automaattinen ilmanpoisto on mahdollinen.



Käytä vain materiaaleja, jotka ovat yhteensopivia järjestelmässä
käytettävän veden ja sisäyksikössä käytettyjen materiaalien
kanssa.



Huolehdi siitä, että putkiston komponentit kestävät veden
paineen ja lämpötilan.



Jos käytetään muita kuin messinkiputkia, eristä messinki ja muu
materiaali oikein, jotta ne EIVÄT kosketa toisiaan. Tämä estää
galvaanisen syöpymisen.

HXY080+125A8V1B
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Turvallisuussyistä EI ole sallittua lisätä minkäänlaista glykolia
vesipiiriin.



Asennus on tehtävä sovellettavan lainsäädännön ja se saattaa
vaatia ylimääräisiä hygieniaan liittyviä asennustoimenpiteitä.



Sovellettava
lainsäädäntö
voi
termostaattisekoitusventtiilien asentamisen.

6.2.3.

vaatia

Kaava paisunta-astian esipaineen laskemiseen

Astian esipaine (Pg) riippuu asennuksen korkeuserosta (H):
Pg=0,3+(H/10) (bar)
6.2.4.

Veden tilavuuden tarkistaminen

Sisäyksikössä on 10 litran paisunta-astia, joka on tehtaalla asetettu
1 baarin esipaineeseen.
Varmista, että laite toimii oikein:


Tarkista vähimmäis- ja enimmäisvesimäärä.



Paisunta-astian esipainetta voi olla tarpeen säätää.

Asennus- ja käyttöopas
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Veden vähimmäismäärä

Esimerkki: Veden enimmäistilavuus ja paisunta-astian esipaine

Tarkista, että asennuksen kokonaisvesimäärä ILMAN sisäyksikön
sisäisen veden määrää on vähintään 20 litraa.
TIETOJA
Kriittisissä prosesseissa tai huoneissa, joissa on suuri
lämpökuorma, vettä voidaan kuitenkin tarvita enemmän
ILMOITUS

Asennuskorkeuden
ero(a)

Veden määrä
≤280 l

>280 l

≤7 m

Esipaineen säätö ei ole
tarpeen.

Toimi seuraavasti:
• Vähennä esipainetta.
• Tarkista, että veden
määrä EI ylitä suurinta
sallittua veden määrää.

>7 m

Toimi seuraavasti:
• Lisää esipainetta.
• Tarkista, että veden
määrä EI ylitä suurinta
sallittua veden määrää.

Sisäyksikön paisunta-astia
on liian pieni laitteistoa
varten.

Jos jokaisen tilan lämmityssilmukan kiertoa ohjataan
kauko-ohjatuilla venttiileillä, on tärkeää, että tämä
vähimmäisvesimäärä säilyy, vaikka kaikki venttiilit olisi
suljettu.

(a) Tämä on korkeusero (m) vesipiirin ja sisäyksikön korkeimpien kohtien välillä. Jos
sisäyksikkö on asennuksen korkeimmassa kohdassa, asennuskorkeus on 0 m.

6.2.5.

a

b c

e

f
T1

M1

d e

ILMOITUS

g

T2

Vain valtuutettu asentaja saa säätää paisunta-astian
esipainetta.

T3

M2

Kun paisunta-astian esipainetta (1 bar) on muutettava, huomioi
seuraavat ohjeet:

M3

FHL1



Käytä
vain
asettamiseen.



Paisunta-astian esipaineen väärä asetus johtaa järjestelmän
toimintahäiriöön.

FHL2
FHL3

a
b
c
d
e
f
g
FHL1...3
T1...3
M1...3

Paisunta-astian esipaineen muuttaminen

kuivatyppeä

paisunta-astian

esipaineen

Paisunta-astian esipainetta tulisi muuttaa vain vapauttamalla tai
lisäämällä typen painetta paisunta-astian Schrader-venttiilin kautta.

Ulkoyksikkö (VRV IV -ulkolämpöpumppu)
Sisäyksikkö HXY(080/125)
Lämmönvaihdin
Pumppu
Sulkuventtiili
Kollektori (erikseen hankittava)
Ohivirtausventtiili (erikseen hankittava)
Lattialämmityssilmukka (erikseen hankittava)
Erillinen huonetermostaatti (valinnainen)
Erillinen moottoroitu venttiili ohjaussilmukkaan FHL1...3
(erikseen hankittava)

a

Veden enimmäismäärä
Käytä seuraavaa kaaviota määrittämään veden enimmäismäärä
laskettua esipainetta varten.

a
2.5
a Schrader-venttiili

6.2.6.

2

Veden tilavuuden tarkistaminen: Esimerkkejä

Esimerkki 1
Sisäyksikkö on asennettu 5 m vesipiirin korkeimman kohdan
alapuolelle. Vesipiirin kokonaisvesimäärä on 100 l.

1.5

Toimintoja tai säätöjä ei vaadita.

1

Esimerkki 2
0.5
0.3
0 20 50

100

150

200

250

a Esipaine (baaria)
b Veden enimmäistilavuus (l)

Asennus- ja käyttöopas
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300

350

400

450

b

Sisäyksikkö on asennettu vesipiirin korkeimpaan kohtaan. Vesipiirin
kokonaisvesimäärä on 350 l.
Toimet:


Koska veden kokonaismäärä (350 l) on enemmän kuin veden
oletusmäärä (280 l), esipainetta on nostettava.



Tarvittava esipaine on:
Pg = (0,3+(H/10)) bar = (0,3+(0/10)) bar = 0,3 bar.



Vastaava veden enimmäismäärä 0,3 baarissa on 410 l. (Katso
edellä olevan luvun kaaviota.)



Koska 350 l on vähemmän kuin 410 l, paisunta-astia kelpaa
asennukseen.
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6.3.
6.3.1.

Sähköjohdotuksen valmistelu

6.3.2.

Seuraava kuva näyttää tarvittavan kenttäjohdotuksen.

Tietoja sähköjohdotuksen valmistelusta

TIETOJA

VAROITUS


Suorita maadoitus oikein. ÄLÄ maadoita yksikköä
vesijohtoon, ylijännitesuojaan tai puhelimen maahan.
Epätäydellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun.



Asenna vaaditut sulakkeet tai virtakatkaisimet.



Kiinnitä sähköjohdot kaapelisiteillä niin, että ne EIVÄT
ole yhteydessä putkistoon tai teräviin reunoihin,
etenkään korkeapainepuolella





ÄLÄ käytä teipattuja johtoja, kerrattuja johtimia,
jatkojohtoja tai liitäntää tähtijärjestelmästä. Ne voivat
aiheuttaa ylikuumenemisen, sähköiskun tai tulipalon.

Tee sähköliitännät kiinteään johdotukseen.



Kaikkien käytettyjen osien ja sähkötöiden
täytettävä sovellettava lainsäädäntö.

Seuraava kuva on esimerkki ja se EI välttämättä
vastaa järjestelmäsi kaaviota.



Katso lisätietoja
sivulla 41.

2

luvusta

a
1
b

"14.2. Kytkentäkaavio"

7
10

3

11

4

12

5

13

9

8

h
14
g

c
d

on

a
b
c
d
e
f
g
h

VAROITUS
Sisäyksiköllä tulisi olla erillinen virransyöttö.
a
0 0 58



f
6
e

Ammattitaitoisen sähköasentajan on tehtävä kaikki
johdotukset ja niiden on täytettävä sovellettava
lainsäädäntö.





Sisäyksikön sähköliitäntöjen yleiskuvaus

Sisäyksikön erillinen virransyöttö
HXY(080/125)
Kaukosäädin
Valinnainen kaukosäädin
Valinnainen lämmitinsarja
Ulkoisen varalämmittimen erillinen virransyöttö
Valinnainen huonetermostaatti
230 V AC -virtalähde

0 5
1 0

Nimike Kuvaus

Johdotus

Suurin
virrantarve

Korkeajännitejohdotus (korkeajännitenippu)

b
1
a Tavallinen virransyöttö
b Sulake
1 Sisäyksikön virransyöttö



Valinnaisella varalämmittimellä (EKBUH) tulisi olla
erillinen virransyöttö.

1

Sisäyksikön virransyöttö

2+GND

(a)

2

Toimintahäiriölähtö

2

0,3 A(b)

3

Toiminnan PÄÄLLE/POIS-lähtö

2

0,3 A(b)

4

Jäähdytys-/lämmityslähtö

2

0,3 A(b)
(b)

5

Lämmitinsarjan vaiheiden 1/2
lähtö

3

6

Ulkoisen lisälämmittimen
virtalähde

Katso lisätietoja
lisävarustesrajan mukana
tulleesta asennusoppaasta.

Matalajännitejohdotus (matalajännitenippu)
7

Sisä-/ulkotiedonsiirto

2

(c)

8

Kaukosäätimen tiedonsiirto

2

(c)

9

Ulkoisen lisälämmittimen turvalaite 2

(b)

10

Termostaattitulo 1

2

(b)

11

Termostaattitulo 2

2

(b)

12

Toiminnan PÄÄLLE-signaali

2

(b)

13

Toiminnan POIS-signaali

2

(b)

14

230 V AC -virtalähde (vain
langaton huonetermostaatti
EKRTR1)

2

<1 A

(a) Katso sisäyksikön nimikilpi.
(b) Kaapelin poikkipinta-ala vähintään 0,75 mm².
(c) Kaapelin poikkipinta-ala 0,75 mm²–1,25 mm².
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7.

Asennus
2x

Lue edellisen luvun ohjeet ennen asennusta.
TIETOJA
Asennus tulee antaa asentajan suoritettavaksi ja
käytettyjen materiaalien ja asennuksen tulee olla
sovellettavien lakisääteisten määräysten mukaisia.
Euroopassa on noudatettava standardia EN378.

7.1.

8

7

9

Sisäyksikön kiinnitys

7.1.1.
1

2x

Sisäyksikön asennus

Poista yksiköstä varusteet
poistaminen
sisäyksiköstä"
mukaisesti.

luvussa
sivulla 4

"3.1.2. Varusteiden
olevien
ohjeiden

VAROITUS
Poista ja hävitä laitteen pakkaamisessa käytetyt
muovipussit niin, etteivät ne jää lasten ulottuville.
Muovipusseilla leikkimiseen liittyy tukehtumisvaara.
2

10

Asenna sisäyksikkö seuraavasti.

1

2

HUOMIO

2

2

ÄLÄ nosta sisäyksikköä putkista.

60kg

1
11

2

3

3

4x

1 4x

12

13

7.1.2.

2

Tippavesialtaan asentaminen

Jos tippavesiallasta (EKHBDPCA2) tarvitaan, asenna se ennen
kylmäaineen, vesiputkien ja sähköjohtojen asentamista.

ILMOITUS
Huomioi asennuksessa tilavaatimukset, jotka on kuvattu
luvussa "6.1.1. Sisäyksikön asennuspaikan vaatimukset"
sivulla 7.

Katso ohjeet asentamiseen tippavesialtaan asennusohjeesta.
7.1.3.

Kylmäaineputkiston liittäminen ulkoyksikköön

a

2x

b

a Kylmäaineen nesteputkiliitäntä Ø9,52 mm
b Kylmäaineen kaasuputkiliitäntä Ø15,9 mm

3

Asennus- ja käyttöopas

12

4

5

1

Yhdistä nesteputkisto ulkoyksiköstä sisäyksikön nestemäisen
kylmäaineen liittimeen.

2

Yhdistä kaasuputkisto ulkoyksiköstä sisäyksikön kaasumaisen
kylmäaineen liittimeen.

6
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Katso lisätietoja imuroinnista ja yksikön käytöstä imuroinnin aikana
ulkoyksikön asennusoppaasta.

7.2.3.

Vesipiirin täyttö

1

Liitä veden syöttöletku tyhjennys- ja täyttöventtiiliin.

2

Avaa tyhjennys- ja täyttöventtiili.

3

Varmista, että automaattinen
(vähintään 2 kierrosta).

4

Lisää piiriin vettä, kunnes painemittari osoittaa ±2,0 baarin
painetta.

5

Poista mahdollisimman paljon ilmaa vesipiiristä.

Katso lisätietoja putkien koosta ja refnet-valinnasta ulkoyksikön
asennusoppaasta.
ILMOITUS
ÄLÄ kytke yksikön virtaa päälle ennen kuin imurointi on
valmis.
Jos
näin
tapahtuu,
katso
ulkoyksikön
asennusoppaasta ohjeita siitä, miten voit vältttää lian,
ilman tai typen jäämisen putkistoon.

7.2.

Vesiputkiston liittäminen

7.2.1.

Vesiputkiston liittäminen
ILMOITUS
ÄLÄ käytä liikaa voimaa tehdessäsi putkiliitäntöjä. Putkien
taipuminen voi aiheuttaa yksikön toimintahäiriöitä.

Huollon ja kunnossapidon helpottamiseksi tuotteessa on
2 sulkuventtiiliä. Kiinnitä venttiili veden tulo- ja lähtöliitäntöihin.
Huomioi niiden sijainnit. Integroitujen tyhjennysventtiilien suunta on
tärkeä huoltoa varten.
1

a Veden tulo
b Veden poisto

Kiinnitä sisäyksikön mutterit sulkuventtiileihin.

3

Liitä kenttäputkisto sulkuventtiileihin.
ILMOITUS
On suositeltavaa asentaa paineenalennusventtiili kylmän
veden
tuloputkeen
sovellettavan
lainsäädännön
mukaisesti.

7.2.2.

auki



Vesipiirissä oleva ilma voi aiheuttaa virtauskytkimen
toimintahäiriön. Täytön aikana ei ehkä ole mahdollista
poistaa kaikkea ilmaa piiristä. Automaattiset
ilmanpoistoventtiilit poistavat jäljelle jääneen ilman
järjestelmän ensimmäisten käyttötuntien aikana. Sen
jälkeen täytyy ehkä lisätä vettä.
Ilman poistaminen järjestelmästä pumpputoiminnan
avulla on mahdollista kenttäasetusten avulla. Katso
lisätietoja varten kohdan [E-04] kenttäasetukset
luvusta "[E] Huoltotila" sivulla 21.



Yksikkö
voi
poistaa
paineenalennusventtiilin kautta.



Vedenlaadun on oltava EU-direktiivin 98/83 EY
mukainen.

a

2

on

ILMOITUS

Asenna sulkuventtiilit vesiputkiin.

b

ilmanpoistoventtiili

liian

6

Sulje tyhjennys- ja täyttöventtiili.

7

Irrota veden syöttöletku tyhjennys- ja täyttöventtiilistä.

veden

ILMOITUS
Painemittarin vedenpaineen neula vaihtelee veden
lämpötilan mukaan (korkeampi paine, kun veden lämpötila
on korkeampi).

Alalevyn ja varoventtiilin tyhjennysventtiilin
asentaminen

Vedenpaineen täytyy kuitenkin aina olla yli 1 bar, jotta
piiriin ei pääse ilmaa.
7.2.4.

Vesiputkiston eristäminen

Koko vesipiirin putket on eristettävä vesihöyryn tiivistymisen
estämiseksi
jäähdytyskäytön
aikana
sekä
jäähdytysja
lämmityskapasiteetin alenemisen estämiseksi.
Jos lämpötila on yli 30°C ja suhteellinen kosteus yli 80%,
tiivistemateriaalin tulee olla vähintään 20 mm paksua kondensaation
ehkäisemiseksi tiivisteen pinnalla.

1

2

4x

3
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7.3.
7.3.1.

Sähköjohtojen kytkentä

7.3.2.

Huomautuksia sähköasennuksista
VAROITUS: Sähkökytkennät
Kaikki kenttäjohdotukset ja komponentit on annettava
asentajan asennettaviksi ja niiden on oltava sovellettavien
lakisääteisten määräysten mukaisia.
ILMOITUS
Sähköasennukseen liittyvät suositukset.
Henkilöille, jotka ovat vastuussa sähkötöistä.

Kenttäjohdotuksen yleiskuvaus

Kenttäjohdotus
koostuu
virransyötöstä,
usean
käyttäjän
virtalähteestä, sisä- ja ulkoyksikön välisistä tiedonsiirtojohdoista
(=tiedonsiirto F1F2), kaukosäätimen johdotuksesta (=P1P2),
lisävarusteiden liitäntäjohdoista ja erikseen hankittavista varusteista.
7.3.3.

Vaatimukset

Yksikön kytkentöjä varten tarvitaan virtalähde (katso luvussa
"6.3.2. Sisäyksikön sähköliitäntöjen yleiskuvaus" sivulla 11 oleva
taulukko). Virtalähde on suojattava vaadituilla turvalaitteilla eli
pääkytkimellä, kaikkiin vaiheisiin asennettavilla hitailla sulakkeilla ja
sovellettavien
lakisääteisten
määräysten
mukaisella
maavuotosuojalla.

Älä käytä laitetta, ennen kuin kylmäaineputkisto on valmis.
Yksikön virroittaminen ennen kuin putkisto on valmis rikkoo
kompressorin.

Johdotuksen tyyppi ja koko on valittava sovellettavien lakisääteisten
määräysten
mukaisesti
ja
luvussa
"6.3.2. Sisäyksikön
sähköliitäntöjen yleiskuvaus" sivulla 11 olevan taulukon tietojen
perusteella.

VAROITUS

7.3.4.



Kiinteässä johdotuksessa on käytettävä sovellettavien
lakisääteisten määräysten mukaista pääkytkintä tai
muuta erotuslaitetta, joka irrottaa kaikki navat.



Käytä vain kuparijohtimia.



Kenttäjohdotus on tehtävä yksikön mukana toimitetun
kytkentäkaavion ja jäljempänä annettujen ohjeiden
mukaisesti.



Älä koskaan purista niputettuja kaapeleita ja varmista,
että ne eivät pääse koskettamaan eristämättömiä
putkia ja teräviä reunoja. Varmista, että liitäntöihin ei
kohdistu ulkoista painetta.



Virransyöttökaapelit on kiinnitettävä lujasti.



Muista tehdä maadoitus. Älä maadoita yksikköä
vesijohtoon, ylijännitesuojaan tai puhelimen maahan.
Epätäydellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun.



Muista
asentaa
maavuotosuoja
sovellettavien
lakisääteisten määräysten mukaisesti. Jos näin ei
tehdä, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.



Käytä erillistä virtalähdettä, älä koskaan käytä toisen
laitteen kanssa jaettua virtalähdettä.



Muista asentaa
suojakatkaisijat.

kaikki

tarvittavat

sulakkeet

4x

7.3.5.

Tässä
oppaassa
kuvattu
laite
voi
aiheuttaa
radiotaajuusenergian synnyttämää sähkökohinaa. Tämä
laite noudattaa teknisiä määritelmiä, jotka on suunniteltu
takaamaan riittävä suoja tällaista häiriötä vastaan. Emme
kuitenkaan voi taata, ettei häiriötä esiinny tässä
nimenomaisessa laitteistossa.

Sisäyksikön sähköjohtojen liittäminen
ILMOITUS
Katso
luvun
"6.3.2. Sisäyksikön
sähköliitäntöjen
yleiskuvaus" sivulla 11 taulukosta, mitkä johdotus tulisi
reitittää korkeajännitekaapelinipussa ja mitkä johdot tulisi
reitittää matalajännitekaapelinipussa.

tai

ILMOITUS

Kytkinrasian kannen avaaminen

1

Johtojen tulisi mennä yksikköön pohjasta.

2

Johdot tulisi reitittää yksikön ja kytkinrasian sisällä seuraavasti:

b

a

Siksi laite ja johdot suositellaan asennettaviksi riittävän
välimatkan päähän stereolaitteista, henkilökohtaisista
tietokoneista, jne.
Ääriolosuhteissa on jätettävä vähintään 3 m välimatka ja
käytettävä
eristysputkia
virransyöttöja
tiedonsiirtokaapeleissa.
TIETOJA
Lisätietoja selityksestä ja yksikön johdotuskaavion
sijainnista on luvussa "14.2. Kytkentäkaavio" sivulla 41.
Sisäyksikössä oleva kytkentäkaavio koskee ainoastaan
sisäyksikköä.
Katso
ulkoyksikön
kytkentäkaaviosta.

Asennus- ja käyttöopas
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kytkentätiedot

ulkoyksikön
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1

d
X1M

X2M

A4P

Kiinnitä kaukosäätimen seinälevy yksikön etulevyyn.
Etulevyn asennusta varten katso "7.4.1. Kaukosäätimen
kannen kiinnittäminen sisäyksikköön" sivulla 16.

X801M

c

b

a

a Matalajännitekaapelinippu (katso "6.3.2. Sisäyksikön
sähköliitäntöjen yleiskuvaus" sivulla 11
b Korkeajännitekaapelinippu (katso "6.3.2. Sisäyksikön
sähköliitäntöjen yleiskuvaus" sivulla 11
c Maadoitus
d Valinnainen

3

Kiinnitä kaapeli nippusiteillä nippusiteiden kiinnikkeisiin
varmistaaksesi vedonpoiston ja sen, että kaapeli EI pääse
koskettamaan putkia ja teräviä reunoja.

ILMOITUS
ÄLÄ kiristä kiinnitysruuveja liikaa, jottei kaukosäätimen
takaosa väänny.
2

Katkaise 2-johtoinen johdin.

3

Liitä johdot kaukosäätimeen seuraavalla tavalla.

Takaa

HUOMIO
ÄLÄ työnnä tai jätä tarpeettoman pitkiä kaapeleita
yksikköön.
7.3.6.

Kaukosäätimen liittäminen

a

Yksikkö on varustettu kaukosäätimellä, joka helpottaa yksikön
asetusten tekemistä, sen käyttämistä ja kunnossapitoa.
Noudata tätä asennusmenettelyä ennen kaukosäätimen käyttämistä.

P2 P1

b

ILMOITUS

a Kaukosäätimen takaosa
b Kaukosäätimen etuosa

Liitäntäjohdot eivät sisälly toimitukseen.
Menettely

4

ILMOITUS

Asenna etulevy takaisin seinälevyyn.
Aloita kiinnitys pohjassa olevista pidikkeistä.

Sarjana toimitettu kaukosäädin on asennettava sisätiloihin.
Irrota kaukosäätimen etuosa.
Aseta
ruuvitaltta
kaukosäätimen
takaosassa oleviin aukkoihin (1) ja irrota
kaukosäätimen etuosa.

1
1

5

Irrota kaukosäätimen kansi saranoiltaan.

ILMOITUS
Piirilevy on kiinnitetty kaukosäätimen etulevyyn.
Varo vahingoittamasta sitä.
Kaukosäätimen kiinnittäminen sisäyksikköön
TIETOJA
Kytkinrasiaan
liittämistä
varten
katso
luku
"7.3.5. Sisäyksikön sähköjohtojen liittäminen" sivulla 14.

1

2
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Kaukosäätimen
asennuksessa

kiinnittäminen

seinään

huonetermostaatin

7.4.

Sisäyksikön asennuksen viimeistely

7.4.1.

1

Katkaise 2-johtoinen johdin.

2

Kiinnitä kaukosäätimen seinälevy seinään.

3

Liitä johdot kaukosäätimeen seuraavalla tavalla.

Kaukosäätimen kannen kiinnittäminen sisäyksikköön

1

Varmista, että etupaneeli on irrotettu sisäyksiköstä. Katso
Sisäyksikön avaaminen.

2

Aseta saranat etupaneelin taakse.

3

Aseta kaukosäätimen kansi saranoihin.

Kiinnitä etupaneeli sisäyksikköön.

ILMOITUS
ÄLÄ kiristä kiinnitysruuveja liikaa, jottei kaukosäätimen
takaosa väänny.
Alapuolelta

a

P2 P1

b

a Kaukosäätimen takaosa
b Kaukosäätimen etuosa
c Tee hohtimilla lovi johtojen
läpimenoa varten

c
4

Asenna etulevy takaisin seinälevyyn.
Aloita kiinnitys pohjassa olevista pidikkeistä.

1
TIETOJA
Jos vakiokaukosäätimen lisäksi asennetaan
lisävarusteena hankittava kaukosäädin:

myös



Kytke kummankin kaukosäätimen johtimet samalla
tavalla kuin yllä.

4



Valitse pää- ja alakaukosäädin SS1-valintakytkimellä.

7.4.2.

PCB
S
M

SS1

Vain pääyksiköksi valittu
huonetermostaattina.

S

Alayksikkö

M

Pääyksikkö

kaukosäädin

voi

Sisäyksikön sulkeminen

1

Sulje kytkinrasian kansi.

2

Asenna etupaneeli seuraavasti.
ILMOITUS

toimia

Kun
suljet
sisäyksikön
kantta,
kiristysmomentti EI ylitä arvoa 4,1 Nm.

varmista,

että

ILMOITUS

Useamman yksikön kytkeminen

ÄLÄ litistä johtoja, kun kiinnität yksikön etupaneelia.

TIETOJA
Useiden yksiköiden hallintaa varten kytke kaukosäädin
yksikköön
edellä
kuvatulla
tavalla.
Jotta
tällä
kaukosäätimellä voidaan hallita kaikkia muita yksiköitä,
loput yksiköt on kytkettävä seuraavan kuvan mukaisesti (eli
kytke edellisen yksikön P1 seuraavan yksikön P1-liittimeen
ja kytke edellisen yksikön P2 seuraavan yksikön
P2-liittimeen jne.).

P1 P2

P1 P2

1

P1 P2
2

P1 P2

kaukosäädin

2x

Rajoitus: 16 sisäyksikköä

Asennus- ja käyttöopas
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8.

Käyttöönotto

ILMOITUS
Pumppu vaurioituu, jos järjestelmää käytetään venttiilit
suljettuina!

ILMOITUS
On tärkeää, että asentaja lukee järjestyksessä kaikki
tämän luvun tiedot ja että järjestelmä konfiguroidaan
soveltuvin osin.

8.1.

Tarkistukset ennen käyttöä
VAROITUS

8.2.

Katkaise virransyöttö, ennen kuin teet mitään liitäntöjä.

Kenttäjohdotus
Varmista,
että
kenttäjohdotus
on
tehty
luvun
"6.3. Sähköjohdotuksen
valmistelu"
sivulla 11
ohjeiden,
kytkentäkaavioiden sekä eurooppalaisten ja kansallisten
määräysten mukaan.

2

3

8.3.

Varmista, että sulakkeet ja muut paikallisesti asennetut
suojalaitteet ovat asennusohjeen luvun "Sähkötietojen taulukko"
sivulla 43 mukaisia. Varmista, ettei mitään sulaketta tai
suojalaitetta ole ohitettu.

Asentajan on konfiguroitava sisäyksikkö asennusympäristön
(ulkoilmasto, asennetut varusteet jne.) ja käyttäjän tarpeiden
mukaisesti. Tätä varten käytettävissä on useita asennuspaikalla
tehtäviä asetuksia. Näitä asetuksia voidaan käyttää ja ohjelmoida
sisäyksikön käyttöliittymän kautta.

Maadoitus

Sisäinen johdotus
Tarkista silmämääräisesti, onko kytkinrasiassa ja yksikön sisällä
löysiä liitäntöjä tai vaurioituneita sähköliitäntöjä.

5

6

Asennuspaikalla tehtävät asetukset

Jokaisella asennuspaikalla tehtävällä asetuksella on 3-numeroinen
koodi, esimerkiksi [5-03], joka näkyy käyttöliittymän näytössä.
Ensimmäinen numero [5] ilmoittaa "ensimmäisen koodin" eli
asennuspaikalla tehtävän asetusryhmän. Toinen ja kolmas numero
[03] yhdessä ilmoittavat "toisen koodin".

Tarkasta, että yksikkö on asennettu oikein, jotta vältetään
asiaankuulumattomat
äänet
ja
tärinä,
kun
yksikkö
käynnistetään.

Luettelo kaikista asennuspaikalla tehtävistä asetuksista ja
oletusarvoista
on
kohdassa
"8.4. Asennusoppaan
kenttäasetusluettelo" sivulla 22. Luettelossa on myös 2 saraketta
kentällä tehtyjen asetusten päiväystä ja arvoa varten, jos ne
poikkeavat oletusarvosta.

Laitevauriot

8.3.1.

Asennus

Tarkasta, ettei yksikön sisäpuolella
komponentteja tai puristuneita putkia.
7

Muuta tätä varten kenttäasetus [E-04] luvun "8.3. Asennuspaikalla
tehtävät asetukset" sivulla 17 ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja
asetuksesta "[E-04] Vain pumppu-käyttö (ilmanpoistotoiminto)" on
kohdassa sivu 21.

Sulakkeet ja suojalaitteet

Varmista, että maadoitusjohdot on liitetty asianmukaisesti ja että
maadoitusliittimet on kiristetty.
4

Lopullinen ilmanpoisto

Jotta kaikki ilma saadaan pois järjestelmästä, on käytettävä
pumppua.

Tarkista seuraava yksikön asennuksen jälkeen:
1

Kun kaikki tarkistukset on tehty, yksikkö täytyy sulkea, ennen kuin
siihen voidaan kytkeä virta. Kun sisäyksikön virransyöttö on kytketty
päälle, kaukosäätimessä näkyy alustuksen aikana "88", joka voi
kestää jopa 30 sekuntia. Tänä aikana kaukosäädintä ei voida
käyttää.

ole

vaurioituneita

Menettely

Kun haluat muuttaa yhtä tai useampaa asennuspaikalla tehtävää
asetusta, toimi seuraavasti.

Kylmäainevuoto
Tarkista yksikkö sisäpuolelta kylmäainevuotojen varalta. Jos
kylmäainevuoto havaitaan, yritä korjata vuoto (suoritettava
imurointi, korjaaminen, palautus). Jos et pysty korjaamaan sitä
itse, soita paikalliselle jälleenmyyjälle.
Älä
koske
kylmäaineputkiliitoksista
vuotaneeseen
kylmäaineeseen.
Seurauksena voi olla paleltumavamma.

8

Imurointi/talteenotto ja kylmäaineen täyttö
Katso lisätietoja ulkoyksikön asennusoppaasta.

9

Vesivuodot
Tarkista yksikkö sisäpuolelta vesivuotojen varalta. Jos vesivuoto
havaitaan, yritä korjata vuoto. Jos korjaaminen ei onnistu itse
tehden, sulje veden tulon ja lähdön katkaisuventtiilit ja ota
yhteyttä paikalliseen edustajaan.

10

Virtalähteen jännite
Tarkista virtalähteen jännite laitteen säätöpaneelista. Jännitteen
tulee vastata yksikön tunnustietotarran jännitearvoja.

11

Ilmanpoistoventtiili
Varmista, että lämpöpumpun
(vähintään 2 kierrosta).

12

ilmanpoistoventtiili

on

auki

1

Siirry KENTTÄASETUSTILAAN painamalla painiketta
vähintään 5 sekunnin ajan.
-kuvake
(3)
tulee
näkyviin.
Valittuna
oleva
kenttäasetuskoodi osoitetaan kohdassa
(2) ja asetusarvo
oikealla kohdassa
(1).

2

Valitse haluamasi kenttäasetuksen
painamalla painiketta
.

3

Valitse haluamasi kenttäasetuksen toinen koodi painamalla
painiketta
.

Sulkuventtiilit
Varmista, että sulkuventtiilit on asennettu oikein ja että ne ovat
täysin auki.
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4

Muuta valitun kenttäasetuksen arvo painamalla painikkeita
ja
.

5

Tallenna uusi arvo painamalla painiketta

6

Muuta
tarvittaessa
vaiheet 2 – 4.

7

Kun asetukset on tehty, poistu KENTTÄASETUSTILASTA
painamalla painiketta .

muita

Oletusarvoisesti tasoa ei ole määritetty, joten kaikki painikkeet ja
toiminnot ovat käytössä.
Todellinen oikeustaso määrätään kenttäasetuksella. Valitse
oikeustaso 2 asettamalla kenttäasetuksen [0-00] tilaksi 2. Valitse
oikeustaso 3 asettamalla kenttäasetuksen [0-00] tilaksi 3.
Kun kenttäasetus on tehty, valittu oikeustaso ei vielä ole
aktiivinen. Valitti oikeustaso otetaan käyttöön painamalla yhtä
aikaa painikkeita
ja
sekä sen jälkeen yhtä aikaa
välittömästi painikkeita
ja
ja pitämällä kaikki 4 painiketta
painettuina vähintään 5 sekunnin ajan. Huomaa, että
käyttöliittymässä ei näy mitään ilmoitusta. Estetyt painikkeet
eivät tämän menettelyn jälkeen ole enää käytettävissä.
Valittu oikeustaso voidaan poistaa käytöstä samalla tavalla.

.

kenttäasetuksia

toistamalla

TIETOJA


Kenttäasetukseen tehdyt muutokset tallentuvat vain
silloin, kun painetaan painiketta
. Jos siirrytään
toiseen
kenttäasetuskoodiin
tai
painetaan
painiketta , tehty muutos hylätään.



Kenttäasetukset
on
ryhmitelty
ensimmäisen numeron mukaan.



Esimerkiksi kenttäkoodit [0-00], [0-01], [0-02], [0-03]
kuuluvat "ryhmään 0".



Jos



Huomioi tämä, kun vaihdat kenttäasetuksia saman
ryhmän sisällä ja painat
-painiketta.



[0-02] Asetus ei sovellettavissa



[0-03] Tila: Määrittää, voidaanko PÄÄLLE/POIS-käskyä käyttää
tilan lämmityksen ajastimessa.
Katso käyttöoppaasta, miten ajastin ohjelmoidaan.
Tilan lämmityksen ajastin voidaan ohjelmoida 2 eri tavalla:
lämpötilan asetuspisteen (sekä lähtöveden lämpötila että
huonelämpötila) perusteella ja PÄÄLLE/POIS-käskyn perusteella.

arvoja muutetaan saman ryhmän sisällä,
-painikkeen painaminen tallentaa kaikki ryhmän
muutetut arvot.



Asetusarvot on ennen toimitusta asetettu kuten
luvussa "8.4. Asennusoppaan kenttäasetusluettelo"
sivulla 22.



Kun
KENTTÄASETUSTILASTA
poistutaan,
käyttöliittymän nestekidenäytössä voi näkyä "88", kun
yksikkö alustaa itsensä.

ILMOITUS
Kenttäasetuksia läpikäydessäsi saatat huomata, että
kenttäasetuksia on hieman enemmän kuin luvussa
"8.4. Asennusoppaan kenttäasetusluettelo" sivulla 22.
Nämä kenttäasetukset eivät ole käytettävissä eikä niitä
voi muuttaa!
Yksityiskohtainen kuvaus

Tiivistelmä
kaikista
kenttäasetuksista
on
"8.4. Asennusoppaan kenttäasetusluettelo" sivulla 22.

TIETOJA
Oletusarvoisesti käytössä on lämpötilan asetuspisteeseen
perustuva tilan lämmitys (tapa 1), joten vain lämpötilan
muuttaminen on mahdollista (ei PÄÄLLE/POIS-käskyä).
Seuraavissa taulukoissa esitetään molemmat ajastimen tulkintatavat.
Tapa 1

[0-00] Käyttäjän lupataso
Kaukosäädin voidaan ohjelmoida siten, että käyttäjä ei voi
käyttää tiettyjä painikkeita ja toimintoja. Käytettävissä on
2 käyttöoikeustasoa. Molemmat tasot (taso 2 ja taso 3) ovat
käytännössä samat. Ainoa ero on, että tasolle 3 ei voi asettaa
veden lämpötila-asetuksia (katso taulukko alla).

Lämpötilan asetuspisteeseen perustuva tilan
lämmitys(a)

Käytön aikana

Ajastinkäytön aikana toiminnan merkkivalo palaa
jatkuvasti.

Kun
-painiketta
painetaan

Tilanlämmityksen ajastin pysähtyy eikä käynnisty
uudelleen.
Ohjausyksikkö sammutetaan (toiminnan merkkivalo
sammuu).

Kun
-painiketta
painetaan

Tilanlämmityksen ajastin pysäytetään eikä se
käynnisty uudelleen.
Ajastimen kuvaketta ei enää näytetä.

kohdassa

[0] Kauko-ohjaimen asetukset


[0-01] Huonelämpötilan kompensointiarvo
Yksikön jonkin termistorin arvoa voidaan tarvittaessa säätää
korjausarvolla. Tällä tavalla voidaan korvata termistorien
toleransseja ja kapasiteetin puutetta.
Kompensoitua
lämpötilaa
(=
mitattu
lämpötila
plus
kompensointiarvo) käytetään järjestelmän ohjaukseen, ja se
näytetään lämpötilan lukematilassa. Katso myös "[9]
Automaattinen lämpötilan kompensointi" sivulla 21 lähtöveden
lämpötilan kompensointiarvoja varten.

asetuksen

TIETOJA

8.3.2.



(a) Lähtöveden lämpötila ja/tai huonelämpötila

Oikeus
taso 2

taso 3

Toiminta PÄÄLLE/POIS

Käytettävissä

Käytettävissä

Lähtöveden lämpötilan asetus

Käytettävissä

—

Huonelämpötilan asetus

Käytettävissä

Käytettävissä

Säästä riippuvan asetuspisteen
toiminta PÄÄLLE/POIS

Käytettävissä

—

Kellon asetus

—

—

Ajastimen ohjelmointi

—

—

Ajastintoiminta PÄÄLLE/POIS

Käytettävissä

Käytettävissä

Asennuspaikalla tehtävät asetukset

—

—

Virhekoodin näyttö

Käytettävissä

Käytettävissä

Koekäyttö

—

—

Asennus- ja käyttöopas

18

HXY080+125A8V1B

VRV IV -järjestelmän sisäyksikkö
4P405267-1 – 2015.04

Toimintaesimerkki: Ajastin lämpötilan asetuspisteiden perusteella.

Toimintaesimerkki: Ajastin PÄÄLLE/POIS-käskyn perusteella.

Kun estotoiminto (katso "[2] Automaattinen estotoiminto" sivulla 19)
on käytössä, se on etusijalla ajastimen ajastettuun toimintoon
nähden.

Kun estotoiminto (katso "[2] Automaattinen estotoiminto" sivulla 19)
on käytössä, se on etusijalla ajastimen ajastettuun toimintoon
nähden, jos PÄÄLLE-käsky on aktiivinen. Jos POIS-käsky on
aktiivinen, se on etusijalla estotoimintoon nähden. POIS-käskyllä on
aina korkein etusija.

T
22C

1

19C

19C

42C

42C

44C

T

0:30

6:30

OFF

ON

22C

19C
42C

21C

45C

1

44C

19C
42C

t
16:00

ON

B

21C

45C

19C
42C

t

9:00

0:30

16:00

9:00

6:30

2
18C
40C
37C
23:00

18C

2

A

40C

t

23:00

5:00

B

T
21C

45C
19C

18C

42C

40C

19C
42C

44C

3
A
t
T

19C

21C

19C
42C

42C

3

23:00

19C
42C

40C

16:00

t

44C
18C

t
6:30

9:00

1

Ohjelma-ajastin

Ohjelma-ajastin

2

Setback-toiminto

Setback-toiminto

3

Kun sekä estotoiminto että ajastin ovat käytössä

Kun sekä estotoiminto että ajastin ovat käytössä

A

Setback-toiminto

Setback-toiminto

B

PÄÄLLE/POIS-käsky

Aika

t

Aika

Lämpötilan asetuspiste

T

Lämpötilan asetuspiste

23:00 0:30

16:00

2

ON

45C

37C

1

A
OFF

22C

22C

3

ON

t
5:00

5:00 6:30

9:00

Huonelämpötila

Huonelämpötila

Lähtöveden lämpötila

Lähtöveden lämpötila


Tapa 2

Tilan lämmitys PÄÄLLE/POIS-käskyn perusteella

Käytön aikana

Kun ajastin vaihtaa tilan lämmityksen POIS-tilaan,
ohjausyksikkö sammutetaan (toiminnan merkkivalo
sammuu).

Kun

Tilanlämmityksen ajastin pysähtyy (jos aktiivinen
kyseisellä hetkellä) ja käynnistyy uudelleen seuraavan
ajastetun PÄÄLLE-toiminnon aikaan.
"Viimeinen" ohjelmoitu komento kumoaa "edellisen"
ohjelmoidun komennon ja pysyy aktiivisena, kunnes
"seuraava" ohjelmoitu komento annetaan.
Esimerkki: Oletetaan, että kello on 17:30, ja
toimenpiteitä on ohjelmoitu tapahtuviksi kello
13:00, 16:00 ja 19:00. "Viimeinen" ohjelmoitu
komento (16:00) kumosi "edellisen"
ohjelmoidun komennon (13:00) ja pysyy
aktiivisena, kunnes "seuraava" ohjelmoitu
komento (19:00) annetaan.
Todellisen asetuksen tietämiseksi on siis tarkasteltava
viimeistä ohjelmoitua komentoa. On selvää, että
"viimeinen" ohjelmoitu komento voi olla peräisin
edelliseltä päivältä. Katso tarkempia tietoja
käyttöoppaasta.
Ohjausyksikkö sammutetaan (toiminnan merkkivalo
sammuu).
Ajastimen kuvake pysyy silti näkyvissä.

-painiketta
painetaan

Kun
-painiketta
painetaan

Tilanlämmityksen ajastin pysäytetään eikä se käynnisty
uudelleen.
Ajastimen kuvaketta ei enää näytetä.

[0-04] Tila: Määrittää, voidaanko PÄÄLLE/POIS-käskyä käyttää
jäähdytyksen ajastimessa.
Sama periaate, kuin asetuksessa [0-03], mutta ajastus koskee
jäähdytystä.
Jäähdytyksessä ei ole estotoimintoa.

[1] Asetukset eivät ole käytettävissä
[2] Automaattinen estotoiminto
Estotoiminto antaa mahdollisuuden laskea huonelämpötilaa.
Estotoiminto voidaan aktivoida esimerkiksi yöaikaan, koska
lämpötilatarpeet yöllä ja päivällä eivät ole samat.
TIETOJA


Estotoiminto on oletusarvoisesti käytössä.



Estotoiminto voidaan yhdistää automaattiseen säästä
riippuvan asetuspisteen toimintaan.



Estotoiminto on automaattinen päivittäin ajastettu
toiminto.



[2-00] Tila: Määrittää, onko estotoiminto käytössä (1) vai ei (0)



[2-01] Käynnistysaika: Aika, jolloin esto käynnistetään



[2-02] Pysäytysaika: Aika, jolloin esto pysäytetään

Esto voidaan määrittää sekä huonelämpötilan ohjaukselle että
lähtöveden lämpötilan ohjaukselle.
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[3-02] Ympäristön alhaisen lämpötilan asetuspiste (Lo_Ti):
lähtevän veden tavoitelämpötila, kun ulkolämpötila on yhtä suuri
tai alhaisempi kuin alhainen ympäristön lämpötila (Lo_A).
Huomaa, että arvon Lo_Ti täytyy olla suurempi kuin arvon Hi_Ti,
sillä ulkolämpötilan (ts. Lo_A) laskiessa tarvitaan kuumempaa vettä.



[3-03] Ympäristön korkean lämpötilan asetuspiste (Hi_Ti):
lähtevän veden tavoitelämpötila, kun ulkolämpötila on yhtä suuri
tai korkeampi kuin korkea ympäristön lämpötila (Hi_A).
Huomaa, että arvon Hi_Ti täytyy olla pienempi kuin arvon Lo_Ti,
sillä ulkolämpötilan (ts. Hi_A) noustessa tarvitaan vähemmän
lämmintä vettä.

T
A 21°C
B 18°C

t
[2-01]

[2-02]

A

Huonelämpötilan normaali asetuspiste

B

Huoneen estolämpötila [5-03]

t

Aika

TIETOJA

T

Lämpötila

Jos arvo [3-03] asetetaan epähuomiossa korkeammaksi
kuin arvo [3-02], arvoa [3-03] käytetään aina.

T

[4] Asetukset eivät ole käytettävissä
[5] Automaattinen estotoiminto

A 45°C
5°C [5-02]

B 40°C

t
[2-01]

[2-02]



[5-00] Asetus ei ole käytettävissä.



[5-01] Asetus ei ole käytettävissä.



[5-02] Lähtöveden estolämpötila.



[5-03] Huoneen estolämpötila.



[5-04] Asetus ei ole käytettävissä.

A

Lähtöveden lämpötilan normaali asetuspiste

[6] Asetusvalikko

B

Lähtöveden estolämpötila =A–[5-02]



t

Aika

T

Lämpötila

Katso lämpötilan asetuspisteet
estotoiminto" sivulla 20.

luvusta

"[5]

Automaattinen

 Aseta [6-01]=2, jos valinnainen ulkoinen huonetermostaatti
on asennettu. Ulkoinen huonetermostaatti antaa vain
PÄÄLLE/POIS-signaalin lämpöpumpulle huonelämpötilan
perusteella.

[3] Säästä riippuvan asetuspiste (Lämmitys)
Kun säästä riippuva toiminta on käytössä, lähtöveden lämpötila
määritetään automaattisesti ulkolämpötilan mukaan: alhaisemmat
ulkolämpötilat aiheuttavat korkeamman veden lämpötilan ja
päinvastoin. Yksikössä on kelluva asetuspiste. Tämän toiminnon
aktivointi pienentää virrankulutusta manuaalisesti asetettuun
lähtöveden asetuspisteeseen verrattuna.

 Aseta [6-01]=1, jos lämmitystermostaatin PÄÄLLE- tai
jäähdytystermostaatin PÄÄLLE-toimintoa tarvitaan (kun
käytetään valinnaista lisävarustetta EKRTWA tai EKRT1).
Termostaatin PÄÄLLE-toiminnon suorittaminen riippuu
järjestelmän käyttötilasta. Huonetermostaatin tulo 1 =
lämmitystulo, huonetermostaatin tulo 2 = jäähdytystulo.
Koska ulkoinen huonetermostaatti ei anna jatkuvaa palautetta
lämpöpumpulle,
se
täydentää
kaukosäätimen
huonetermostaatin toimintaa. Järjestelmän hyvän ohjauksen
varmistamiseksi ja toistuvan käynnistyksen/ sammutuksen
välttämiseksi on suositeltavaa käyttää automaattista säästä
riippuvaa asetuspistetoimintoa.
Huonetermostaatin tulo 1 = toiminta PÄÄLLÄ (1)/POIS (0).
Huonetermostaatin tulo 2 = toiminta PÄÄLLÄ (1)/POIS (0).
Katso
tarkempia
tietoja
liitännästä
luvusta
"14.2. Kytkentäkaavio" sivulla 41.

Säästä riippuvan toiminnan aikana käyttäjä voi nostaa tai laskea
veden tavoitelämpötilaa korkeintaan 5°C. "Shift value" on ohjaus
yksikön laskeman lämpötilan asetuspisteen ja todellisen
asetuspisteen välinen lämpötilaero. Esim. positiivinen muutosarvo
tarkoittaa, että todellinen asetuspisteen lämpötila on korkeampi kuin
laskettu asetuspiste.
On suositeltavaa käyttää säästä riippuvaa asetuspistettä, koska se
säätää veden lämpötilan todellisen tarpeen mukaan tilan lämmitystä
varten. Se estää yksikköä vaihtamasta liian usein termostaatin
PÄÄLLE- ja POIS-toiminnan välillä, kun käytetään kaukosäätimen
huonetermostaattia tai ulkoista huonetermostaattia.

Yksikön toimintatila riippuu VRV DX -pääsisäkaukosäätimestä.

Tt



[6-02] Valinnainen lämmitinsarja.
Jos haluat aktivoida valinnaisen lisälämmittimen HXY(080/125)
-lämpöpumpun
kanssa,
muuta
kenttäasetus
[6-02]=1
(oletusarvo on "0").
Tämän jälkeen lämpöpumppujärjestelmä ottaa lämmitinsarjan
huomioon päättäessään toiminnasta. Kun lämmitin on
toiminnassa,
lämmittimen
symboli
näkyy
hydroboxin
kaukosäätimessä. Katso "9. Valinnaisen EKBUHAA(6V3/6W1)
-lisälämmittimen asentaminen" sivulla 26.



[6-03] Asetus ei ole käytettävissä.

Lo_Ti
+ 05
00

Hi_Ti

Shift value

– 05

Lo_A

Hi_A

TA

[8] Asetusvalikko

Tt

Veden tavoitelämpötila

TA

Ympäristön (ulko)lämpötila

Shift value



[3-00] Alhainen
ulkolämpötila.

ympäristön

lämpötila



[3-01]
Korkea
ulkolämpötila.

ympäristön

lämpötila

(Lo_A):
(Hi_A):

alhainen

 [8-00]=1 yksikkö toimii huonelämpötilan ohjauksena. Tämä
tarkoittaa,
että
kaukosäädintä
käytetään
huonetermostaattina, joten kaukosäädin voidaan sijoittaa
olohuoneeseen huoneen lämpötilan säätämistä varten.

korkea


Asennus- ja käyttöopas

[8-00] Kaukosäätimen lämpötilahallinta.
 [8-00]=0 yksikkö toimii lähtöveden lämpötilan ohjauksena.
Tämä on oletusasetus.

= Muutosarvo
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[6-01] Ulkoinen huonetermostaatti.
Jos lisävarusteena hankittava ulkoinen huonetermostaatti on
asennettu, sen toiminta täytyy ottaa käyttöön kenttäasetuksella.
Oletus [6-01]=0, mikä tarkoittaa että ulkoista huonetermostaattia
ei ole asennettu.

[8-01] Asetus ei ole käytettävissä.
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[8-02] Hätäkäyttö.
Hätätilanteessa
lämmitinsarja
voi
hoitaa
lämmityksen
hydroboxin sijaan. Hätätila voidaan aktivoida asetuksella
[8-02]=1 (oletusarvo on "0").
Hätäkäyttötilan aktivointi pysäyttää hydroboxin lämpöpumpun
toiminnan. Sisäyksikön pumppu käynnistyy, mutta lämmitykseen
käytetään lämmitinsarjaa. Jos hydroboxin lähtö- tai paluuveden
termistoreissa ei ole toimintahäiriöitä, lämmitinsarja voi alkaa
noudattaa hätäkäyttöä.

[C] Lähtöveden lämpötilarajat


[C-00] Lähtöveden enimmäisasetuspiste lämmitystoiminnossa.



[C-01] Lähtöveden vähimmäisasetuspiste lämmitystoiminnossa.



[C-02] Lähtöveden enimmäisasetuspiste jäähdytystoiminnossa.



[C-03] Lähtöveden vähimmäisasetuspiste jäähdytystoiminnossa.
Jos lähtöveden lämpötilaksi halutaan 5°C, tätä rajaa on
säädettävä. Huomaa, että tämä voi vaikuttaa järjestelmän
tehokkuuteen.
[C-04] Asetus ei ole käytettävissä.



[8-03] Asetus ei ole käytettävissä.





[8-04] Jäätymisenesto.
Yksikössä on jäätymisenestotoiminto, jolle voidaan valita 3 tasoa:

[d] Asetukset eivät ole käytettävissä
[E] Huoltotila

 [8-04]=0 estotaso 0 (oletus: ei estoa).
 [8-04]=1 estotaso 1.
 [8-04]=2 estotaso 2.
Jäätymisenesto on aktiivinen vain, kun yksikkö on termostaatin
POIS-tilassa. Jos käytössä on estotaso 1, jäätymisenesto
käynnistyy, jos ulkolämpötila on <4°C ja jos lähtö- tai
paluuveden lämpötila on <7°C. Estotasolla 2 jäätymisenesto
käynnistyy heti, kun ympäröivä lämpötila on <4°C.
Kummassakin tapauksessa pumppu toimii, ja jos lähtö- tai
paluuveden lämpötila on <5°C 5 minuutin ajan, yksikkö
käynnistyy liian alhaisten lämpötilojen estämiseksi.



[E-00] Asetus ei ole käytettävissä.



[E-01] Asetus ei ole käytettävissä.



[E-02] Asetus ei ole käytettävissä.



[E-03] Asetus ei ole käytettävissä.



[E-04] Vain pumppu-käyttö (ilmanpoistotoiminto)
Yksikön asennuksen ja käyttöönoton aikana on erittäin tärkeää
poistaa kaikki ilma vesipiiristä.
Tämän kenttäasetuksen avulla pumppua voidaan käyttää
käyttämättä itse pumppua. Tämä tehostaa ilman poistamista
yksiköstä.

[9] Automaattinen lämpötilan kompensointi

 [E-04]=0 yksikön normaali toiminta (oletus)

Yksikön jonkin termistorin arvoa voidaan tarvittaessa säätää
korjausarvolla. Tällä tavalla voidaan korvata termistorien toleransseja
ja kapasiteetin puutetta.

 [E-04]=1 pumpun käyttö alhaisella nopeudella
 [E-04]=2 pumpun käyttö suurella nopeudella
Jos
valitset
[E-04]=1
tai
2,
yksikkö
aktivoi
ilmanpoistotoiminnon. Tällä toiminnolla voi helposti poistaa
kaiken ilman järjestelmästä (siitä on apua myös tilan
lämmityksessä ja jäähdytyksessä).

Kompensoitua lämpötilaa (= mitattu lämpötila plus kompensointiarvo)
käytetään järjestelmän ohjaukseen, ja se näytetään lämpötilan
lukematilassa.


[9-00] Lähtöveden lämpötilan kompensointiarvo.



[9-01] Lähtöveden termistorin automaattinen korjaustoiminto.
Kun toiminto on käytössä, se huomioi ulkolämpötilan ja korjaa
mitatun arvon, jota käytetään logiikassa.
Esimerkiksi kun ulkolämpötila on korkea jäähdytystilan aikana,
logiikka korjaa lähtöveden termistorin mitatun arvon alemmaksi,
jotta se ottaisi huomioon mittauksen korkean ulkolämpötilan.



[9-02] Asetus ei ole käytettävissä.



[9-03]
Jäähdytystoiminnon
kompensointiarvo.



[9-04] Asetus ei ole käytettävissä.

lähtöveden

[E-04]=1 tai 2


Pumppu toimii 40 minuuttia

[F] Asetusvalikko


[F-00] Pumpun ∆T-kohdeasetus (jäähdytys).
Järjestelmän lauhdutintyypistä riippuen lauhduttimen ∆T-arvoa
voidaan muuttaa alueella 3-8°C. Oletusarvo on 5°C
puhallinkonvektoriyksiköille ja lattialämmityssilmukoille.



[F-01] Asetus ei ole käytettävissä.



[F-02] Asetus ei ole käytettävissä.



[F-03] Asetus ei ole käytettävissä.



[F-04] Asetus ei ole käytettävissä.

lämpötilan

[A] Asetusvalikko


[A-00] Asetus ei ole käytettävissä.



[A-01] Asetus ei ole käytettävissä.



[A-02] Pumpun ∆T-kohdeasetus (lämmitys).
Järjestelmän lauhdutintyypistä riippuen lauhduttimen ∆T-arvoa
voidaan muuttaa alueella 3~8°C. Oletusarvo on 5°C
puhallinkonvektoriyksiköille ja lattialämmityssilmukoille.



[A-03] Lähtöveden lämpötilan yliasetus-/aliasetusarvo
Tämän asetuksen avulla on mahdollista asettaa sallittu yliasetus
(lämmitys)/aliasetus (jäähdytys), kun yksikköä käytetään
lähtöveden ohjauksen aikana.



[A-04] Asetus ei ole käytettävissä.

[b] Asetukset eivät ole käytettävissä
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8.4.

Asennusoppaan kenttäasetusluettelo

Ensimmäinen Toinen
koodi koodi

0

Oletusarvo

Alue

Askel

Yksikkö

2

3

4

5

6

8

Käyttäjän lupataso.

2

2~3

1

—

01

Huonelämpötilan kompensointiarvo.

0

–5~5

0,5

°C

02

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

1

—

—

—

03

Tila: tilan lämmityksen ajastintila
Tapa 1=1 / Tapa 2=0.

1 (PÄÄLLÄ)

0/1

—

—

04

Tila: tilan jäähdytyksen ajastintila
Tapa 1=1 / Tapa 2=0.

1 (PÄÄLLÄ)

0/1

—

—

Arvo

Päiväys

Arvo

00

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

1

—

—

—

01

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

1:00

—

—

—

02

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

0

—

—

—

03

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

15:00

—

—

—

Automaattinen estotoiminto
00

Tila: estotoiminto.

1 (PÄÄLLÄ)

0/1

—

—

01

Estotoiminnon käynnistysaika.

23:00

0:00~23:00

1:00

tunti

02

Estotoiminnon pysäytysaika.

5:00

0:00~23:00

1:00

tunti

Säästä riippuva asetuspiste
00

Alhainen ympäristön lämpötila (Lo_A).

–10

–20~5

1

°C

01

Korkea ympäristön lämpötila (Hi_A).

15

10~20

1

°C

02

Ympäristön alhaisen lämpötilan asetuspiste (Lo_Ti).

40

25~80

1

°C

03

Ympäristön korkean lämpötilan asetuspiste (Hi_Ti).

25

25~80

1

°C

Asetukset eivät ole käytettävissä
00

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

1

—

—

—

01

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

Fri

—

—

—

02

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

23:00

—

—

—

Automaattisen eston ja desinfioinnin asetuspiste
00

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

70

—

—

—

01

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

10

—

—

—

02

Lähtöveden estolämpötila.

5

0~10

1

°C

03

Huoneen estolämpötila.

18

17~23

1

°C

04

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

0

—

—

—

—

—

Asetusvalikko
01

Ulkoisen huonetermostaatti asennettu.

0 (POIS)

0/2

02

Valinnainen lämmitinsarja.

0 (POIS)

0/1

—

—

03

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

0

—

—

—

0 (POIS)

0/1

—

—

Asetusvalikko
Kaukosäätimen lämpötilahallinta.

01

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

1

—

—

—

02

Hätäkäyttö.

0

0/1

—

—

03

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

1

—

—

—

04

Tila: jäätymisenesto.

0

0~2

1

—

0

–2~2

0,2

°C

Automaattinen lämpötilan kompensointi
00

Lähtöveden lämpötilan kompensointiarvo (lämmitys).

01

Lähtöveden termistorin automaattinen korjaustoiminto.

1 (PÄÄLLÄ)

0/1

1

—

02

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

0

—

—

—

03

Lähtöveden lämpötilan kompensointiarvo (jäähdytys).

0

–2~2

0,2

°C

04

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

0

—

—

—

Asennus- ja käyttöopas
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Päiväys

Asetukset eivät ole käytettävissä

00

9

Asetuksen nimi

Kauko-ohjaimen asetukset
00

1

Asentajan asetus, joka poikkeaa
oletusarvosta
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Ensimmäinen Toinen
koodi koodi

A

b

C

d

E

F

Asentajan asetus, joka poikkeaa
oletusarvosta
Asetuksen nimi

Päiväys

Arvo

Päiväys

Arvo

Oletusarvo

Alue

Askel

Yksikkö

0

—

—

—

Asetusvalikko
00

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

01

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

0

—

—

—

02

Pumpun ∆T-kohdeasetus (lämmitys).

5

3~8

1

—

03

Lähtöveden sallittu yliasetus.

3

1~5

0,5

°C

04

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

0

—

—

—

Asetukset eivät ole käytettävissä
00

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

35

—

—

—

01

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

45

—

—

—

02

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

1

—

—

—

03

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

70

—

—

—

04

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

70

—

—

—

Lähtöveden lämpötilarajat
00

Asetuspiste: lämmityksen lähtöveden
enimmäislämpötila.

45

37~45

1

°C

01

Asetuspiste: lämmityksen lähtöveden
vähimmäislämpötila.

25

25~37

1

°C

02

Asetuspiste: jäähdytyksen lähtöveden
enimmäislämpötila.

20

18~22

1

°C

03

Asetuspiste: jäähdytyksen lähtöveden
vähimmäislämpötila.

10

5~18

1

°C

04

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

0

—

—

—

Asetukset eivät ole käytettävissä
00

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

10

—

—

—

01

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

30

—

—

—

02

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

15

—

—

—

03

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

15

—

—

—

04

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

40

—

—

—

Huoltotila
00

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

0

—

—

—

01

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

0

—

—

—

02

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

0

—

—

—

03

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

1

—

—

—

04

Vain pumppu -käyttö.

0

0~25

1

—

Asetukset eivät ole käytettävissä
00

Pumpun ∆T-kohdeasetus (jäähdytys).

5

3~8

1

—

01

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

0

—

—

—

02

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

1

—

—

—

03

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

10

—

—

—

04

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

50

—

—

—
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8.5.

Lopputarkastus ja koekäyttö

8.5.1.

Lämpötilan lukematila
Kaukosäätimessä voidaan näyttää todelliset lämpötilat.

Lopputarkastus

1

Lue seuraava, ennen kuin kytket yksikön päälle:




Kun asennus on asennus suoritettu loppuun ja kaikki asetukset
on tehty, varmista, että yksikön kaikki paneelit on suljettu. Jos
näin ei ole, käden työntäminen jonkin aukon läpi voi aiheuttaa
vakavia vammoja yksikön sisällä olevien sähköisten ja kuumien
osien takia.
Kytkinrasian huoltopaneelin
sähkömies huoltoa varten.

saa

avata

vain

1

2

 Kun asetukseksi vaihdetaan 1, pumppu toimii pienellä
nopeudella (vain pumppu, yksikkö ei toimi).

3

Kun ilmanpoisto
uudelleen 0.

on

suoritettu,

vaihda



Varmista, että kaikki sulkuventtiilit ovat auki. (Katso ulkoyksikön
imurointimenettely.)



Varmista, että kaikki vesiventtiilit ovat auki.

8.5.2.

Kun järjestelmän koekäyttö on suoritettu, voidaan erillinen koekäyttö
suorittaa luvun "8.5.3. Sisäyksikön erillinen koekäyttö" sivulla 24
ohjeiden mukaisesti. Koekäytön aikana asentajan tulee tarkastaa
ilmoitetut kohdat.
8.5.3.

 Sisälämpötila (kuvakkeet

ja

 Ulkolämpötila (kuvakkeet

ja

ja

vilkkuvat ja

vilkkuvat).
vilkkuvat).

Voit poistua tästä tilasta painamalla painiketta
uudelleen.
Jos mitään painiketta ei paineta 10 sekunnin aikana,
kaukosäädin poistuu näyttötilasta.

1

Tarkista lähtö- ja tuloveden lämpötila kaukosäätimen lukematilan
kautta ja kirjoita näytetyt arvot muistiin. Katso "Lämpötilan
lukematila" sivulla 24.

2

Paina painiketta

3

Suorita testi seuraavasti (jos mitään toimenpidettä ei suoriteta,
käyttöliittymä palaa normaalitilaan 10 sekunnin jälkeen tai kun
painiketta
painetaan kerran):

4 kertaa, jolloin kuvake

tulee näkyviin.

Aloita tilan lämmityksen/jäähdytyksen koekäyttö painamalla
painiketta
.
4

Koekäyttö päättyy automaattisesti 30 minuutin jälkeen tai kun
asetuslämpötila saavutetaan. Koekäyttö voidaan pysäyttää
manuaalisesti painamalla painiketta
kerran. Jos
kytkentävirheitä tai toimintahäiriöitä havaitaan, kaukosäätimessä
näytetään virhekoodi. Muussa tapauksessa käyttöliittymä palaa
normaalitilaan.

5

Tietoja
virhekoodien
selvittämisestä
"8.6.2. Virhekoodiluettelo" sivulla 25.

6

Tarkista lähtö- ja tuloveden lämpötila kaukosäätimen lukematilan
kautta ja vertaa niitä vaiheessa 1 muistiin merkittyihin arvoihin.
Kun
käyttö
on
jatkunut
20
minuuttia,
arvojen
suurenemisen/pienenemisen pitäisi vahvistaa tilan lämmitys/jäähdytystoiminta.

Järjestelmän koekäyttö

Ennen kuin kaikkien sisäyksiköiden toiminta voidaan tarkastaa
erikseen, on suoritettava järjestelmän koekäyttö. Järjestelmän
koekäyttö on selitetty ulkoyksikön asennusoppaassa. Tämä on
automaattinen koekäyttö, jossa kestää jonkin aikaa.

:

Toimintatilaa ei voida valita hydroboxista. Hydroboxin
noudattaa VRV DX -pääsisäyksikön toimintatilaa. Katso
lisätietoja ulkoyksikön asennusoppaasta.

Asentajan vastuulla on varmistaa, että ilma poistetaan yksiköstä ja
järjestelmästä.

Muista avata kaikki venttiilit ilmanpoiston aikana, jos
käytetään termostaattipatteriventtiilejä.

ja

TIETOJA

kenttäasetukseksi

ILMOITUS

ja

ja

Tilan lämmitys/jäähdytys

 Kun kenttäasetukseksi vaihdetaan 2, pumppu toimii suurella
nopeudella.
2

Näytä painikkeilla

 Tuloveden lämpötila (kuvakkeet
kuvake vilkkuu hitaasti).

Muuta kenttäasetus [E-04]
Oletusarvo on 0.

painettuna 5 sekunnin ajan.

Lähtöveden lämpötila näytetään (kuvakkeet
vilkkuvat).

valtuutettu

Järjestelmässä olevan ilman suurimman osan poistamista varten
suorita pumpputoiminto alla olevien ohjeiden mukaan:

Pidä painike

Sisäyksikön erillinen koekäyttö
TIETOJA
Kun sisä- ja ulkoyksikköön kytketään virta ensimmäistä
kertaa, suoritetaan alustus. Se kestää enintään
12 minuuttia.

on

luvussa

TIETOJA
Näytä
viimeksi
selvitetty
virhekoodi
painamalla
painiketta
1 kerran. Palaa normaalitilaan painamalla
painiketta
uudelleen 4 kertaa.

Jos kaukosäädintä käytetään alustuksen aikana, esiin voi
tulla virhekoodi (UH).

TIETOJA

Asennuksen jälkeen asentajan on varmistettava sisä- ja ulkoyksikön
oikea toiminta. Tätä tarkoitusta varten on suoritettava koekäyttö alla
olevien ohjeiden mukaan. Oikea toiminta ja tilan lämmitys/jäähdytys
on mahdollista varmistaa milloin tahansa.

Koekäyttöä
ei
voi
suorittaa,
jos
ulkoyksikön
pakkokäyttötoiminto
on
käynnissä.
Jos
pakkokäyttötoiminto
aloitetaan
koekäytön
aikana,
koekäyttö keskeytetään.

TIETOJA




Yksikön ensimmäisen käynnistyksen (kompressorin
toiminnan ensimmäisten 50 tunnin) aikana voi käydä
niin, että yksikön melutaso on korkeampi kuin
teknisissä tiedoissa ilmoitettu. Tämä on normaalia.

8.6.

Yksikkö voidaan käynnistää tilan lämmitystilassa vain,
kun ulkolämpötila on alhaisempi kuin 20°C.

Anna paikallisen asentajan suorittaa tämä kunnossapito.

Asennus- ja käyttöopas

24

Huolto ja kunnossapito

Jotta yksikön optimaalinen toiminta voitaisiin taata, joukko yksikön ja
kenttäjohdotuksen tarkastuksia on suoritettava säännöllisin välein.

Kunnossapitoa varten irrota ensin paneelit luvun "7.4.2. Sisäyksikön
sulkeminen" sivulla 16 mukaisesti.
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8.6.1.

Kunnossapitotoimenpiteet

8.6.2.

Virhekoodiluettelo

Toimintahäiriön koodi

VAARA: SÄHKÖISKU
Katso
"7.3.1. Huomautuksia
sivulla 14.

sähköasennuksista"

Vian syy

Korjaustoimenpide

A1

Virhe kirjoitettaessa muistiin
(EEPROM-toimintahäiriö)

Ota yhteys jälleenmyyjään.

A6

Häiriö vesipiirissä

• Varmista, että vesi pääsee
virtaamaan (avaa kaikki
piirin venttiilit).
• Syötä puhdasta vettä
yksikön läpi.
• Pumpun toimintahäiriö.
• Virtauskytkimen
toimintahäiriö.

VAROITUS: SÄHKÖISKU


Ennen kuin suoritat mitään kunnossapito- tai
korjaustoimenpidettä, varmista aina, että virtakytkin
sähkötaulussa on käännetty pois päältä, sulakkeet on
irrotettu tai että yksikön suojalaitteet on avattu.

A9



Älä kosketa jännitteisiä osia 10 minuuttiin virran
katkaisun jälkeen suurjännitevaaran takia.

R410A-paisuntaventtiilin
toimintahäiriö.

• Tarkista kytkennät.
• Ota yhteys jälleenmyyjään.

AA



Huomaa, että eräät sähköosarasian osat ovat kuumia.

Lisälämmittimen
toimintahäiriö

• Varmista, että vesi pystyy
kiertämään.
• Ota yhteys jälleenmyyjään.



Varo koskettamasta sähköä johtavaa osaa.

AJ

Kapasiteetin toimintahäiriö.

Ota yhteys jälleenmyyjään.



Älä huuhtele yksikköä. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.

C1

Huono ACS-tiedonsiirto.

Ota yhteys jälleenmyyjään.

C4

R410A-nestetermistorin
toimintahäiriö.

• Tarkista kytkennät.
• Ota yhteys jälleenmyyjään.

C9

Paluuveden termistorin
toimintahäiriö.

• Tarkista kytkennät.
• Ota yhteys jälleenmyyjään.

CA

Lämmityksen/jäähdytyksen
lähtöveden termistorin
toimintahäiriö.

• Tarkista kytkennät.
• Ota yhteys jälleenmyyjään.

CJ

Kaukosäätimen
termostaatin termistorin
toimintahäiriö.

Ota yhteys jälleenmyyjään.

E3

Korkeapaineen
toimintahäiriö.
Tämä toimintahäiriö liittyy
ulkoyksikköön. Katso
lisätietoja ulkoyksikön
oppaasta.

• Varmista, että piiri on
täytetty vedellä (ei ilmaa
sisällä, onko esim.
ilmanpoisto auki?)
• Varmista, että vesi pääsee
virtaamaan (avaa kaikki
piirin venttiilit).
• Varmista, ettei
vedensuodatin ole tukossa.
• Varmista, että kaikki
kylmäaineen sulkuventtiilit
ovat auki.
• Ota yhteys jälleenmyyjään.

E4

Matalapaineen
toimintahäiriö.
Tämä toimintahäiriö liittyy
ulkoyksikköön. Katso
lisätietoja ulkoyksikön
oppaasta.

Ota yhteys jälleenmyyjään.

J7

R410A-kaasutermistorin
toimintahäiriö.

• Tarkista kytkennät.
• Ota yhteys jälleenmyyjään.

U1

Yksikön virransyötössä
vastavaihe.
Tämä toimintahäiriö liittyy
ulkoyksikköön. Katso
lisätietoja ulkoyksikön
oppaasta.

Vaihda kaksi kolmesta
vaiheesta (L1, L2, L3), jolloin
saadaan aikaan myötävaihe.

U2

Virransyötön toimintahäiriö.
Tämä toimintahäiriö liittyy
ulkoyksikköön. Katso
lisätietoja ulkoyksikön
oppaasta.

• Tarkista kytkennät.
• Ota yhteys jälleenmyyjään.

UA

Yhteystyyppiongelma.

• Odota, kunnes ulko- ja
hydromoduulin välinen
alustus on päättynyt (odota
virran kytkemisen jälkeen
vähintään 12 minuuttia).
• Ota yhteys jälleenmyyjään.

UH

Osoiteongelma.

Ota yhteys jälleenmyyjään.

Ole varovainen!
Kosketa kädellä metalliosaa (esimerkiksi putkiston peltiä)
staattisen sähkön poistamiseksi ja piirilevyn suojelemiseksi
ennen huollon suorittamista.
Tarkastukset
Tässä kuvatut tarkistukset on suoritettava ammattitaitoisen henkilön
toimesta vähintään kerran vuodessa.
1

Paineenalennusventtiilin letku (jos käytössä)
Tarkista, että paineenalennusventtiilin
asianmukaisesti vedenpoistoa varten.

2

letku

on

sijoitettu

Vedenpaineenalennusventtiili
Tarkasta, että paineenalennusventtiili toimii oikein, kääntämällä
sen punaista nuppia vastapäivään:
 Jos naksuntaa
jälleenmyyjään.

ei

kuulu,

ota

yhteys

paikalliseen

 Jos yksiköstä juoksee vettä, sulje ensin veden tulon ja lähdön
sulkuventtiilit ja ota sitten yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
3

Kytkinrasia
Suorita perusteellinen silmämääräinen kytkinrasian tarkastus ja
hae selviä vikoja kuten löysiä liitäntöjä ja viallisia johtoja.

4

Vedenpaine
Tarkasta, että vedenpaine on yli 1 bar.
Lisää vettä tarvittaessa.

5

Vedensuodatin
Puhdista vedensuodatin.

Tarkempi virhekoodiluettelo on ulkoyksikön asennusoppaassa.
8.6.3.

Käytettyä kylmäainetta koskevia tärkeitä tietoja

Tämä tuote sisältää Kioton pöytäkirjan piiriin kuuluvia fluorattuja
kasvihuonekaasuja. Älä päästä kaasuja ilmakehään.
Kylmäainetyyppi:

R410A

GWP(1)-arvo:

2087,5

(1)
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GWP = ilmaston lämpenemispotentiaali
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9.

Valinnaisen EKBUHAA(6V3/6W1)
-lisälämmittimen asentaminen

Lämmitinsarja voidaan
lämmityskäytössä
tai
hätätilanteissa.

asentaa avustamaan lämpöpumppua
tarjoamaan
ensisijainen
lämmitys

Yleisissä asennustiedoissa viitataan lämmitinsarjan asennus-/
käyttöoppaaseen. EKBUHAA voi toimia yhdessä HXY(080/125)
-hydrobox-yksikön kanssa, kun seuraavia ohjeita noudatetaan!
Tämän luvun tiedot antavat lisätietoja
liittämisestä HXY(080/125) -hydrobox-sarjaan.

EKBUHAA-yksikön

Tässä luvussa mainitut tiedot korvaavat EKBUHAA-yksikön
asennus-/käyttöoppaan sisältämät tiedot. Erityisesti tästä luvusta
tulee katsoa tietoja hydrauliliitännästä (yleinen asennus) ja
sähköliitännästä (johodtus) EKBUHAA-yksikön ja HXY (080/125)
-yksikön välillä.
Esimerkkejä hydrauliliitännästä ja sähköliitännästä on seuraavassa.

10. Luovutus käyttäjälle
Kun koekäyttö on suoritettu ja yksikkö toimii oikein, varmista, että
käyttäjä ymmärtää seuraavat asiat selkeästi:


Täytä asentajan asetukset -taulukko (katso luku 10) todellisilla
asetuksilla.



Varmista, että käyttäjällä on tulostetut asiakirjat ja pyydä häntä
säilyttämään ne tulevaa tarvetta varten.



Selitä käyttäjälle, kuinka järjestelmää käytetään oikein ja mitä
ongelmatilanteissa voi tehdä.



Näytä käyttäjälle mitä toimia hänen on tehtävä yksikön
kunnossapitoa varten.



Selitä käyttäjälle käyttöoppaassa kuvatut energiansäästövinkit.

Tarkoitettu asentajan täytettäväksi kun koekäyttö on suoritettu ja
yksikkö toimii oikein
Merkitse  tarkistamisen jälkeen



Hydrauliliitäntä (yleinen asennus)

Selitä käyttäjälle mikä järjestelmä kohteeseen on asennettu.
Täytä seuraava jokaiselle yksikölle.
Tiedot voivat olla hyödyllisiä tulevia huoltoja varten.
Asennuspaikka:
Mallinimi
(katso yksikön
nimikilpi)

a

Oheislaitteet

b

c
e



Varmista, että käyttäjällä on tulostettu versio asennus- ja
käyttöoppaasta ja pyydä häntä säilyttämään se tulevaa tarvetta
varten.



Selitä käyttäjälle, kuinka järjestelmää käytetään oikein ja mitä
ongelmatilanteissa voi tehdä.



Näytä käyttäjälle mitä toimia hänen on tehtävä yksikön
kunnossapitoa varten.

d

a
b
c
d
e

VRV IV -ulkolämpöpumppu
VRV Direct Expansion (DX) -sisäyksikkökasetti
HXY(080/125)
Lämmitinsarja (EKBUH)
Kylmäaineputkisto

Päiväys:
Allekirjoitus:

Tuotteen asensi:

Sähköliitäntä
EKBUHAA-yksikön liittäminen HXY(080/125) -hydroboxiin ei vaadi
lisäpiirilevyjen
asentamista
HXY(080/125)
-hydroboxiin.
EKRP1AHTA-yksikköä ei tule käyttää lämmitinsarjan liittämiseen
HXY(080/125) -hydroboxiin.
Voit
katsoa
tietoja
sähköliitännöistä
valinnaisen
EKBUHAA-lämmitinsarjan ja HXY(080/125) -hydroboxin välillä
luvusta "14.2. Kytkentäkaavio" sivulla 41.
Varalämmittimeen liittyvät kenttäasetukset
Katso luvusta "8.3. Asennuspaikalla tehtävät asetukset" sivulla 17
ohjeet EKBUHAA-lämmitinsarjan kenttäasetuksien asettamista
varten.
Muut kentät, jotka selitetään EKBUHAA-yksikön oppaassa, eivät ole
sovellettavissa yhdessä HXY(080/125) -hydroboxin kanssa.
Oletusarvot tulisi pitää samoina, jotka on mainittu HXY(080/125)
-hydroboxin asennuksen kenttäasetusluettelossa.
Muut tiedot, jotka kerrotaan EKBUHAA-yksikön oppaan
kenttäasetus-luvussa, eivät ole sovellettavissa HXY-hydroboxin
kanssa.

Asennus- ja käyttöopas
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11. Yksikön käyttö

11.3. Yksikön käyttö

Lue luvut 1 ja 2 ennen kuin jatkat tämän luvun lukemista.

HUOMIO


VAROITUS
Varmista ennen yksikön käyttöä, että asentaja on
suorittanut asennuksen oikein.
Jos et ole varma käytöstä, ota yhteys lähimpään asentajaan.

Älä huuhtele yksikköä. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.



Älä kiipeä yksikön päälle tai istu tai seiso sen päällä.



Älä aseta mitään
yläkannen päälle.

esineitä tai

laitteita yksikön

11.3.1. Kaukosäätimen käyttö

11.1. Johdanto
11.1.1. Yleistä tietoa
Yksikkö on VRV IV -ilma-vesilämpöpumpun tai -ilmalämpöpumpun
sisäosa. Yksikkö on suunniteltu asennettavaksi sisälle seinälle ja
käytettäväksi
lämmitykseen/jäähdytykseen.
Yksikkö
voidaan
yhdistää (erikseen hankittavaan) lattialämmityksen/-jäähdytyksen
silmukoihin tai puhallinkonvektoriyksiköihin.
Yksikön mukana toimitetaan huonetermostaattitoiminnolla varustettu
kaukosäädin kokoonpanon ohjausta varten.
Katso lukua "4. Tietoja yksiköistä ja lisävarusteista" sivulla 5.

11.2. Yksikön pikakäynnistys
Tässä luvussa kuvataan tilan jäähdytyksen/lämmityksen käynnistys
vaihe kerrallaan.
Tarkempia tietoja yksikön käyttämisestä on luvussa "11.3. Yksikön
käyttö" sivulla 27.
Pika-aloitusoppaan avulla järjestelmä voidaan käynnistää ennen
koko oppaan lukemista.

Kokoonpanoa voidaan ohjata täysin kaukosäätimellä. Sillä voidaan
ohjata kaikkia lämmitys-/jäähdytyssovelluksia, joiden kapasiteetti,
virransyöttö ja asennetut varusteet (lisävarusteet) vaihtelevat.
HXY080/125-yksikköä käytetään kaukosäätimellä.
TIETOJA
On suositeltavaa käyttää huonetermostaattitoiminnon
sisältävää kaukosäädintä, joka toimitettiin yksikön mukana.
Se estää tilojen liiallisen lämmityksen/jäähdytyksen ja
pysäyttää ulko- ja sisäyksikön, kun huonelämpötila on
termostaatin asetusarvon yläpuolella. Käyttäjän pyynnön
mukaan saadaan välitön palaute kompressorin ohjaukseen
suorituskyvyn optimoimiseksi.
Katso lisätietoja sisäyksikön asennusoppaan tyypillisistä
käyttökohteista.
VAROITUS


Älä
koskaan
anna
kaukosäätimen
kastua.
Kastuminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.



Älä milloinkaan paina kaukosäätimen painikkeita
kovalla, suipolla esineellä. Tämä voi vaurioittaa
kaukosäädintä.



Älä koskaan tutki tai huolla kaukosäädintä itse, vaan
anna ammattitaitoisen huoltomiehen tehdä se.



Älä huuhtele sisäyksikköä.
sähköiskun tai tulipalon.



Älä kiipeä yksikön päälle tai istu tai seiso sen päällä.



Älä aseta mitään
yläkannen päälle.

11.2.1. Tilan jäähdytys/lämmitys
Vahvista toimintatila (a) lämmitys
tai jäähdytys


Paina painiketta

tai





Näyttö: 88,8 alkaa vilkkua

Näyttö: "



"

Se

esineitä tai

voi

aiheuttaa

laitteita yksikön



Aseta haluttu
huonelämpötila
(esim. 22°C)

Kaukosäätimen
huonetermostaattitoiminto
ei ole aktiivinen





Paina painiketta

tai





Järjestelmässä on
huonelämpötilaan
perustuva ohjaus
(kaukosäätimen
huonetermostaatti on
asennettu)

Järjestelmässä on lähtöveden
lämpötilaan perustuva ohjaus
(oletus)



Aseta haluttu lähtöveden lämpötila
(esim. 35°C lämmitykselle tai 18°C
jäähdytykselle).
Jos näyttö on tyhjä, automaattinen
lähtöveden lämpötila on käytössä
lämmitystoiminnassa.


Paina

-painiketta


Merkkivalo syttyy ja yksikkö
käynnistyy.


Katso lisätietoja ja tarkempia asetusohjeita kohdasta "Ohjelmointi"
sivulla 34"11.3.4. Tilan jäähdytystoiminta ( )" sivulla 29 ja "11.3.5. Tilan
lämmitys ( )" sivulla 29
(a) Toimintatilaa ei voida valita hydroboxista. Hydroboxin noudattaa VRV DX
-pääsisäyksikön toimintatilaa. Katso lisätietoja ulkoyksikön asennusoppaasta
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11.3.2. Painikkeiden ja kuvakkeiden nimet ja toiminnot

8

5

6 22 15 3

16 2

4
14

7
9

19
17
11
18
13

12
10
21
20

31
24

32

26

23
30
29
28

27

25

1

Oikeus

1

PÄÄLLE/POIS-PAINIKE
PÄÄLLE/POIS-painike käynnistää tai sammuttaa tilan
jäähdytyksen/lämmityksen.
PÄÄLLE/POIS-painikkeen painaminen peräkkäin liian monta
kertaa voi aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriön (enintään
20 kertaa tunnissa).

Pääyksikkö

Alayksikkö

taso 2

taso 3

Toiminta PÄÄLLE/POIS









Lähtöveden lämpötilan asetus







—

Huonelämpötilan asetus









Säästä riippuvan asetuspisteen
toiminta PÄÄLLE/POIS







—

Kellon asetus





—

—

Ajastimen ohjelmointi



—

—

—

Ajastintoiminta PÄÄLLE/POIS



—





Asennuspaikalla tehtävät
asetukset



—

—

—

Virhekoodin näyttö









Koekäyttö





—

—

 = käytössä

14

JÄÄNPOISTO-/KÄYNNISTYSTILAN KUVAKE
Tämä kuvake ilmoittaa, että jäänpoisto-/käynnistystila on
aktiivinen.

15

KOMPRESSORIN KUVAKE
Tämä kuvake ilmoittaa,
kompressori on käynnissä.

että

järjestelmän

ulkoyksikön

16

PUMPUN KUVAKE
Tämä kuvake ilmoittaa, että kiertopumppu on käynnissä.

17

ULKOLÄMPÖTILAN NÄYTTÖ
Kun tämä kuvake vilkkuu, ulkolämpötila näytetään. Katso
lisätietoja luvusta "11.3.7. Lämpötilan lukematila" sivulla 31.

18

SÄÄSTÄ RIIPPUVAN ASETUSPISTEEN KUVAKE
Tämä kuvake ilmoittaa, että ohjausyksikkö sovittaa lähtöveden
lämpötilan
asetuspisteen
automaattisesti
ulkolämpötilan
perusteella (lämmitystoiminnan aikana).

19

LÄMPÖTILAN KUVAKE
Tämä kuvake näkyy, kun näytetään huoneen todellinen
lämpötila tai huonelämpötilan asetuspiste.
Kuvake näkyy myös silloin, kun lämpötilan asetuspiste
asetetaan ajastimen ohjelmointitilassa. Katso lisätietoja luvusta
"11.3.7. Lämpötilan lukematila" sivulla 31.

20

KOEKÄYTÖN KUVAKE
Tämä kuvake ilmoittaa, että laite on koekäyttötilassa.

21

KENTTÄASETUSKOODI
Tämä koodi edustaa kenttäasetusluettelon koodia. Katso kohta
"8.3. Asennuspaikalla tehtävät asetukset" sivulla 17.

22

VIRHEKOODI
Tämä koodi viittaa virhekoodiluetteloon ja on vain
huoltotarkoituksia
varten.
Katso
virhekoodiluetteloa
"8.6.2. Virhekoodiluettelo" sivulla 25.

päivän

23

PAINIKE
Painikkeella ei ole toimintoa.

9

POIS-KUVAKE
Tämä kuvake ilmoittaa, että ajastinta ohjelmoitaessa valittiin
POIS-toiminto.

24

10

TARKASTUS TARPEEN
ja
Nämä kuvakkeet ilmoittavat, että laitteiston tarkastus on
tarpeen. Ota yhteys jälleenmyyjään.

SÄÄSTÄ RIIPPUVAN ASETUSPISTEEN PAINIKE
Tällä painikkeella otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä
säästä riippuva asetuspistetoiminto, joka on käytettävissä tilan
lämmityskäytössä.
Jos ohjausyksikkö on asetettu oikeustasolle 3 (katso
asennusoppaan kohta "Asennuspaikalla tehtävät asetukset"),
säästä riippuvan asetuspisteen painike ei toimi.

11

LÄMPÖTILAN NÄYTTÖ
Näyttö osoittaa laitteiston nykyisen, joko lähtöveden tai huoneen
todellisen lämpötilan.
Kun huonelämpötilan asetuspistettä muutetaan, asetuspiste
vilkkuu 5 sekuntia, jonka jälkeen huoneen todellinen lämpötila
palaa näkyviin.

25

TARKASTUS-/TESTAUSKÄYTÖN PAINIKE
Tätä
painiketta
käytetään
asennustarkoituksiin
ja
kenttäasetusten muuttamiseen. Katso "8.3. Asennuspaikalla
tehtävät asetukset" sivulla 17.

26

OHJELMOINTIPAINIKE
Tällä monitoimipainikkeella ohjelmoidaan ohjausyksikkö.
Painikkeen toiminto riippuu ohjausyksikön todellisesta tilasta tai
käyttäjän edellisistä toimenpiteistä.

27

AJASTIMEN PAINIKE /
Tämän monitoimipainikkeen päätoiminto on ajastimen ottaminen
käyttöön / poistaminen käytöstä.
Painiketta käytetään myös kellon asettamiseen ja ohjausyksikön
ohjelmointiin. Painikkeen toiminto riippuu ohjausyksikön
todellisesta tilasta tai käyttäjän edellisistä toimenpiteistä.

2

TOIMINNAN MERKKIVALO
Toiminnan merkkivalo palaa tilan lämmitys-/jäähdytystoiminnan
aikana. Toimintahäiriön sattuessa merkkivalo vilkkuu. Kun
merkkivalo ei pala, tilan lämmitys/jäähdytys ei ole toiminnassa,
mutta muut toimintatilat voivat silti olla aktiivisia.

3

TOIMINTATILAN KUVAKKEET ,
Nämä kuvakkeet ilmaisevat nykyisen toimintatilan: lämmitys ( )
tai jäähdytys ( ).

4

ULKOINEN OHJAUS -KUVAKE
Tämä kuvake ilmoittaa, että yksikkö on pakkokäytössä. Kun
tämä kuvake on näkyvissä, kaukosäädintä ei voi käyttää tai sen
toimintaa on rajoitettu.

5

VIIKONPÄIVÄN ILMAISIN
Ilmaisin näyttää nykyisen viikonpäivän.
Ajastinta luettaessa tai ohjelmoitaessa ilmaisin näyttää asetetun
päivän.

6

KELLONÄYTTÖ
Kellonäyttö näyttää kellonajan.
Ajastinta luettaessa tai ohjelmoitaessa kellonäyttö näyttää
toimenpiteen ajan.

7

AJASTINKUVAKE
Tämä kuvake ilmoittaa, että ajastin on otettu käyttöön.

8

TOIMENPIDEKUVAKKEET
Nämä kuvakkeet ilmoittavat
ohjelmoidut toimenpiteet.

ajastimen

kunkin

12

ASETUS
Kuvake näkyy aina kun menet kenttäasetustilaan.

13

EI KÄYTÖSSÄ
Kuvake näkyy aina, kun yritetään käyttää lisävarustetta, jota ei
ole asennettu, tai jos toiminto ei ole käytettävissä. Jos toiminto ei
ole käytettävissä, syynä voi olla riittämätön oikeustaso tai se,
että käytetään alakaukosäädintä (katso asennusopas).
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28

29

30

31

AJAN SÄÄTÖPAINIKKEET
ja
Näillä monitoimipainikkeilla säädetään kelloa, siirrytään
lämpötilasta toiseen (yksikön veden tulo-/lähtölämpötila,
ulkolämpötila, todellinen huoneen lämpötila) ja ohjelmoidaan
ajastinta.
LÄHTÖVEDEN LÄMPÖTILAN SÄÄTÖPAINIKKEET
ja
Näillä
painikkeilla
säädetään
lähtöveden
lämpötilan
asetuspistettä normaalissa
käyttötilassa tai ajastimen
ohjelmointitilassa.
Jos ohjausyksikkö on asetettu oikeustasolle 3 (katso
asennusoppaan kohta "Asennuspaikalla tehtävät asetukset"),
lähtöveden lämpötilan säätöpainike ei toimi.
Jos on valittu säästä riippuvan asetuspisteen toiminto, yksiköllä
on kelluva asetuspiste. Tällöin näytetään
-kuvake sekä
muutosarvo (ellei se ole nolla).
HUONELÄMPÖTILAN SÄÄTÖPAINIKKEET
ja
Näillä monitoimipainikkeilla säädetään nykyistä huonelämpötilan
asetuspistettä normaalissa
käyttötilassa tai ajastimen
ohjelmointitilassa.
Kun huonelämpötilan asetuspistettä muutetaan, asetuspisteen
arvo vilkkuu näytössä. Kun 5 sekuntia on kulunut, näyttöön tulee
huoneen todellinen lämpötila.
PAINIKE
Painikkeella ei ole toimintoa.

Huonelämpötilan ohjaus
Tässä tilassa jäähdytys käynnistyy tarvittaessa huonelämpötilan
asetuspisteen mukaan. Asetuspistettä ei voi asettaa manuaalisesti
tai ajastimella.
TIETOJA
Huonelämpötilan ohjausta käytettäessä huonelämpötilaan
perustuva tilan jäähdytys on etusijalla lähtöveden
ohjaukseen nähden.
Huomaa, että on mahdollista, että lähtöveden lämpötila
laskee asetuspistettä alhaisemmaksi, jos yksikköä
ohjataan huonelämpötilan mukaan.
Tilan jäähdytyksen valitseminen
1

Kytke tilan jäähdytys PÄÄLLE/POIS

-painikkeella ( ).

Näyttöön ilmestyy kuvake
sekä vastaava huoneen todellinen
lämpötila.
Toiminnan merkkivalo syttyy.
2

Valitse haluttu huonelämpötila painikkeilla

ja

.

Jäähdytyksen lämpötila-alue: 16°C~32°C (huonelämpötila)
Katso
tietoja
ajastintoiminnon
asetuksista
luvusta
"11.3.10. Ajastimen ohjelmointi ja tarkastelu" sivulla 33.
3

11.3.3. Säätimen asettaminen

Valitse painikkeilla
ja
lähtöveden lämpötila,
jota halutaan käyttää järjestelmän jäähdyttämiseen (katso
tarkempia tietoja kohdasta).

Alkuasennuksen jälkeen käyttäjä voi asettaa kellon ja viikonpäivän
oikeaan aikaan.

Lähtöveden lämpötilan säätö (oletus)

Säätimessä on ajastin, jonka avulla voidaan ajastaa toimintoja.
Ajastimen käyttö edellyttää, että kellonaika ja viikonpäivä on asetettu.

Tässä tilassa jäähdytys käynnistyy tarvittaessa veden lämpötilan
asetuspisteen mukaan. Asetuspistettä ei voi asettaa manuaalisesti
tai ajastimella.

Kellon asetus
1

Pidä painiketta

Tilan jäähdytyksen valitseminen
painettuna 5 sekuntia.

1

Kellon aikalukema ja viikonpäivän ilmaisin alkavat vilkkua.
2

Säädä kelloa painikkeilla

ja

3

Säädä viikonpäivä painikkeella

tai

tai
Aina kun painiketta
tulee seuraava tai edellinen päivä.
4

.
painetaan, näkyviin

Vahvista asetettu aika ja viikonpäivä painamalla painiketta

2

Jos ohjausyksikkö on asetettu oikeustasolle 2 tai 3
(katso asennusoppaan kohta "Asennuspaikalla
tehtävät asetukset"), kellonaikaa ei voi asettaa.



Yli 2 tunnin pituinen virtakatkos nollaa kellon ja
viikonpäivän. Ajastin jatkaa toimintaansa, mutta kello
on väärässä ajassa. Siksi kellonajan ja viikonpäivän
asetus täytyy korjata.

lämpötila

painikkeilla



Jos ulkoinen huonetermostaatti on asennettu,
ulkoinen huonetermostaatti määrittää termostaatin
PÄÄLLE/POIS-tilan. Kaukosäädin toimii tällöin lähdön
ohjaustilassa eikä huonetermostaattina.



Kaukosäätimen PÄÄLLE/POIS-tila on aina etusijalla
ulkoiseen huonetermostaattiin nähden!



Estotoiminto ja säästä riippuva asetuspistetoiminto
eivät ole käytettävissä jäähdytystoiminnassa.

11.3.5. Tilan lämmitys ( )
Tilan lämmitystä voidaan ohjata kahdella tavalla:


huonelämpötilan perusteella



lähtöveden lämpötilan perusteella (oletus).

Kunkin toiminnon tarkoitus ja määritysten tekeminen kuvataan alla.

Ajastimen asetus
Ajastimen asettamista varten katso
ohjelmointi ja tarkastelu" sivulla 33.

lähtöveden

TIETOJA

TIETOJA



haluttu
.

Katso tietoja ajastintoiminnon asetuksista luvuista "Tilan
jäähdytyksen ohjelmointi" sivulla 34, "Tilan lämmityksen ohjelmointi"
sivulla 35.

.

Kello täytyy asettaa manuaalisesti. Muuta asetusta,
kun siirrytään kesäajasta talviaikaan ja päinvastoin.

Aseta
ja

Jäähdytyksen lämpötila-alue: 5°C~20°C (lähtöveden lämpötila).

Voit poistua tästä toimenpiteestä tallentamatta sitä painamalla
painiketta
.
Jos mitään painiketta ei paineta 5 minuutin kuluessa, kello ja
viikonpäivä palaavat aiempiin asetuksiinsa.



-painikkeella ( ).

Näyttöön ilmestyy kuvake
sekä vastaava veden lämpötilan
asetuspiste.
Toiminnan merkkivalo syttyy.

.

tai
painetaan, aika
Aina kun painiketta
suurenee/pienenee 1 minuutilla. Kun painike
tai
pidetään painettuna, aika suurenee/pienenee 10 minuutin
portain.

Kytke tilan jäähdytys PÄÄLLE/POIS

luku

"11.3.10. Ajastimen

11.3.4. Tilan jäähdytystoiminta ( )

Huonelämpötilan ohjaus
Tässä tilassa lämmitys käynnistyy tarvittaessa huonelämpötilan
asetuspisteen mukaan. Asetuspistettä ei voi asettaa manuaalisesti
tai ajastimella.

Tilan jäähdytystä voidaan ohjata kahdella tavalla:


huonelämpötilan perusteella



lähtöveden lämpötilan perusteella (oletus).

Kunkin toiminnon tarkoitus ja määritysten tekeminen kuvataan alla.
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Lähtöveden lämpötilan säätö (oletus)

TIETOJA
Huonelämpötilan ohjausta käytettäessä huonelämpötilaan
perustuva tilan lämmitys on etusijalla lähtöveden
ohjaukseen nähden.
Huomaa, että on mahdollista, että lähtöveden lämpötila
nousee asetuspistettä korkeammaksi, jos yksikköä
ohjataan huonelämpötilan mukaan.

Tässä tilassa lämmitys käynnistyy tarvittaessa veden lämpötilan
asetuspisteen mukaan. Asetuspiste voidaan asettaa manuaalisesti,
ajastimen kautta tai sään mukaan (automaattinen).
Tilan lämmityksen valitseminen
1

Kytke tilan lämmitys ( ) PÄÄLLE/POIS
Näyttöön ilmestyy kuvake
huonelämpötilan asetuspiste.
Toiminnan merkkivalo syttyy.

2

sekä

-painikkeella.
vastaava

Valitse haluttu huonelämpötila painikkeilla

todellisen

ja

3

2

Aseta
ja



Huomaa, että kuvake



Estotoiminto on oletusarvoisesti käytössä.

vilkkuu estotoiminnon aikana.



Estotoiminto voidaan yhdistää automaattiseen säästä
riippuvan asetuspisteen toimintaan.



Estotoiminto on automaattinen päivittäin ajastettu
toiminto.

Estotoiminto määritetään asetuspaikalla tehtävien asetusten kautta.
Katso lisätietoja yhden tai useamman asennuspaikalla tehtävän
asetuksen tekemisestä luvusta "8.3. Asennuspaikalla tehtävät
asetukset" sivulla 17.


[2-00] Tila: Määrittää, onko estotoiminto käytössä (1) vai ei (0)



[2-01] Käynnistysaika: Aika, jolloin esto käynnistetään



[2-02] Pysäytysaika: Aika, jolloin esto pysäytetään



[5-03] Huoneen estolämpötila

lämpötila

painikkeilla

ILMOITUS

Automaattinen estotoiminto

TIETOJA

lähtöveden

Katso tietoja ajastintoiminnon asetuksista kohdasta "Kaukosäätimen
ajastin".



Jos ulkoinen huonetermostaatti on asennettu,
ulkoinen huonetermostaatti määrittää termostaatin
PÄÄLLE/POIS-tilan. Kaukosäädin toimii tällöin lähdön
ohjaustilassa eikä huonetermostaattina.



Kaukosäätimen PÄÄLLE/POIS-tila on aina etusijalla
ulkoiseen huonetermostaattiin nähden!

Valitse painikkeilla
ja
lähtöveden lämpötila,
jota halutaan käyttää järjestelmän lämmittämiseen.

Estotoiminto antaa mahdollisuuden laskea huonelämpötilaa.
Estotoiminto voidaan aktivoida esimerkiksi yöaikaan, koska
lämpötilatarpeet yöllä ja päivällä eivät ole samat.

haluttu
.

Lämmityksen lämpötila-alue: 25°C~45°C (lähtöveden lämpötila)
Liiallisen lämmityksen välttämiseksi tilan lämmitys ei ole
toiminnassa, kun ulkolämpötila nousee yli määrätyn lämpötilan
(katso toiminta-alue).

.

Lämmityksen lämpötila-alue: 16°C~32°C (huonelämpötila)
Liiallisen lämmityksen välttämiseksi tilan lämmitys ei ole
toiminnassa, kun ulkolämpötila nousee yli määrätyn lämpötilan
(katso toiminta-alue).
Katso
tietoja
ajastintoiminnon
asetuksista
luvusta
"11.3.10. Ajastimen ohjelmointi ja tarkastelu" sivulla 33.

-painikkeella.

Näyttöön ilmestyy kuvake
sekä vastaava veden lämpötilan
asetuspiste.
Toiminnan merkkivalo syttyy.

Tilan lämmityksen valitseminen
1

Kytke tilan lämmitys ( ) PÄÄLLE/POIS

Säästä riippuvan asetuspisteen toiminnan valitseminen
Kun säästä riippuva toiminta on käytössä, lähtöveden lämpötila
määritetään automaattisesti ulkolämpötilan mukaan: alhaisemmat
ulkolämpötilat aiheuttavat korkeamman veden lämpötilan ja
päinvastoin. Yksikössä on kelluva asetuspiste. Tämän toiminnon
aktivointi pienentää virrankulutusta manuaalisesti asetettuun
lähtöveden asetuspisteeseen verrattuna.
Säästä riippuvan toiminnan aikana käyttäjä voi nostaa tai laskea
veden tavoitelämpötilaa korkeintaan 5°C. Tämä muutosarvo on
ohjaimen laskeman lämpötilan asetuspisteen ja todellisen
asetuspisteen välinen lämpötilaero. Esim. positiivinen muutosarvo
tarkoittaa, että todellinen asetuspisteen lämpötila on korkeampi kuin
laskettu asetuspiste.
On suositeltavaa käyttää säästä riippuvaa asetuspistettä, koska se
säätää veden lämpötilan todellisen tarpeen mukaan tilan lämmitystä
varten. Se estää yksikköä vaihtamasta liian usein termostaatin
PÄÄLLE- ja POIS-toiminnan välillä, kun käytetään kaukosäätimen
huonetermostaattia tai ulkoista huonetermostaattia.
TIETOJA

T

Tämän toiminnon aikana veden lämpötilan asetuspisteen
näyttämisen sijasta ohjausyksikkö näyttää muutosarvon,
jonka käyttäjä voi asettaa.

A 21°C
B 18°C
1

t
[2-01]
A
B
t
T

[2-02]

Huonelämpötilan normaali asetuspiste
Huoneen estolämpötila [5-03]
Aika
Lämpötila

Kuvake
näkyy näytössä yhdessä muutosarvon kanssa. Jos
muutosarvo on 0, sitä ei näytetä.
2

Kun huonelämpötilan estotoiminto on aktiivinen,
suoritetaan myös lähtöveden estotoiminto.



Varo asettamasta estoarvoa liian alhaiseksi etenkin
kylmähkön kauden aikana (esim. talvella). On
mahdollista, että huonelämpötilaa ei saavuteta (tai se
kestää paljon pidempään) suuren lämpötilaeron takia.

Asennus- ja käyttöopas
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Aseta muutosarvo painikkeilla

ja

.

Muutosarvoalue: –5°C – +5°C
Kuvake
näkyy niin kauan kuin säästä riippuvan asetuspisteen
toiminto on käytössä.

TIETOJA


Valitse säästä riippuvan asetuspisteen toiminta painamalla
painiketta
1 kerran (tai 2 kertaa, jos kaukosäätimen
huonetermostaattitoiminto on käytössä).

3

Poista säästä riippuvan
painamalla painiketta
.
Lähtöveden
ja
.

lämpötila

asetuspisteen
asetetaan

toiminto

käytöstä

painikkeilla
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Asennuspaikalla tehtävillä asetuksilla määritetään yksikön säästä
riippuvan toiminnan parametrit. Katso lisätietoja yhden tai useamman
asennuspaikalla
tehtävän
asetuksen
tekemisestä
luvusta
"8.3. Asennuspaikalla tehtävät asetukset" sivulla 17.
Tt

Lo_Ti

Estotoiminto määritetään asetuspaikalla tehtävien asetusten kautta.
Katso lisätietoja yhden tai useamman asennuspaikalla tehtävän
asetuksen tekemisestä luvusta "8.3. Asennuspaikalla tehtävät
asetukset" sivulla 17.


[2-00] Tila: Määrittää, onko estotoiminto käytössä (1) vai ei (0)



[2-01] Käynnistysaika: Aika, jolloin esto käynnistetään



[2-02] Pysäytysaika: Aika, jolloin esto pysäytetään



[5-02] Lähtöveden estolämpötila (lämpötilan pudotus)

+ 05
00

Hi_Ti

T

Shift value

A 45°C

– 05

5°C [5-02]
Lo_A

Hi_A

B 40°C

TA

Tt Veden tavoitelämpötila
TA Ympäristön (ulko)lämpötila
Shift value Muutosarvo

ympäristön

lämpötila

t
[2-01]

(Lo_A):

A
B
t
T

alhainen

[2-02]

Lähtöveden lämpötilan normaali asetuspiste
Lähtöveden estolämpötila =A–[5-02]
Aika
Lämpötila



[3-00] Alhainen
ulkolämpötila.



[3-01] Korkea ympäristön lämpötila (Hi_A): korkea ulkolämpötila.



[3-02] Ympäristön alhaisen lämpötilan asetuspiste (Lo_Ti):
lähtevän veden tavoitelämpötila, kun ulkolämpötila on yhtä suuri
tai alhaisempi kuin alhainen ympäristön lämpötila (Lo_A).

11.3.6. Muut toimintatilat



Huomaa, että arvon Lo_Ti täytyy olla suurempi kuin arvon Hi_Ti,
sillä ulkolämpötilan (ts. Lo_A) laskiessa tarvitaan kuumempaa
vettä.

Käynnistyksen aikana kuvake
tulee näkyviin osoittaen, että
lämpöpumppu on käynnistymässä eikä toimi vakaasti.



[3-03] Ympäristön korkean lämpötilan asetuspiste (Hi_Ti):
lähtevän veden tavoitelämpötila, kun ulkolämpötila on yhtä suuri
tai korkeampi kuin korkea ympäristön lämpötila (Hi_A).
Huomaa, että arvon Hi_Ti täytyy olla pienempi kuin arvon Lo_Ti,
sillä ulkolämpötilan (ts. Hi_A) noustessa tarvitaan vähemmän
lämmintä vettä.

Käynnistystoiminto (

Jäänpoisto (

Jos arvo [3-03] asetetaan epähuomiossa korkeammaksi
kuin arvo [3-02], arvoa [3-03] käytetään aina.

Tilan lämmityskäytössä ulkolämmönvaihdin saattaa jäätyä alhaisen
ulkolämpötilan vuoksi. Jos tällainen vaara esiintyy, järjestelmä siirtyy
jäänpoistotoimintaan. Enintään 15 minuutin jäänpoiston jälkeen
järjestelmä palaa tilan lämmitystoimintaan. Jäänpoistotoiminnan
aikana tilan lämmitystoiminta ei ole mahdollista.

Kaukosäätimessä voidaan näyttää todelliset lämpötilat.
1

Estotoiminto antaa mahdollisuuden laskea huonelämpötilaa.
Estotoiminto voidaan aktivoida esimerkiksi yöaikaan, koska
lämpötilatarpeet yöllä ja päivällä eivät ole samat.

2

painettuna 5 sekunnin ajan.



Huomaa, että kuvake



Estotoiminto on oletusarvoisesti käytössä.



Estotoiminto voidaan yhdistää automaattiseen säästä
riippuvan asetuspisteen toimintaan.



Estotoiminto on automaattinen päivittäin ajastettu
toiminto.

Näytä painikkeilla

ja

vilkkuu estotoiminnon aikana.
3

ja

ja

:

 Tuloveden lämpötila (kuvakkeet
kuvake vilkkuu hitaasti).

TIETOJA

4P405267-1 – 2015.04

Pidä painike

Lähtöveden lämpötila näytetään (kuvakkeet
vilkkuvat).

Automaattinen estotoiminto

VRV IV -järjestelmän sisäyksikkö

)

11.3.7. Lämpötilan lukematila

TIETOJA

HXY080+125A8V1B

)

 Sisälämpötila (kuvakkeet

ja

 Ulkolämpötila (kuvakkeet

ja

ja

vilkkuvat ja

vilkkuvat).
vilkkuvat).

Voit poistua tästä tilasta painamalla painiketta
uudelleen.
Jos mitään painiketta ei paineta 10 sekunnin aikana,
kaukosäädin poistuu näyttötilasta.

Asennus- ja käyttöopas
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11.3.8. Ajastinkäyttö

Toimintaesimerkki: Ajastin lämpötilan asetuspisteiden perusteella

Ajastinkäytössä ajastin ohjaa laitteistoa. Ajastimeen ohjelmoidut
toimenpiteet suoritetaan automaattisesti.

Kun estotoiminto on käytössä, se on etusijalla ajastimen ajastettuun
toimintoon nähden.

Ajastin otetaan käyttöön (kuvake
näkyy) tai poistetaan käytöstä
(kuvaketta ei näy) painamalla painiketta
.

T
22C

Tilan jäähdytys
Katso "Tilan jäähdytyksen ohjelmointi" sivulla 34.

21C

45C

1

4 toimenpidettä voidaan ohjelmoida, ne toistetaan päivittäin.

19C

19C

42C

42C

44C

19C
42C

Tilan jäähdytyksen ajastin voidaan ohjelmoida 2 tavalla:

t

Lämpötilan asetuspisteen (sekä lähtöveden lämpötila että
huonelämpötila) perusteella.



Haluttu tila asetetaan asennuspaikalla tehtävällä asetuksella. Katso
lisätietoja yhden tai useamman asennuspaikalla tehtävän asetuksen
tekemisestä luvusta "8.3. Asennuspaikalla tehtävät asetukset"
sivulla 17.

16:00

T

PÄÄLLE/POIS-käskyn perusteella.



0:30

18C
40C
37C

Asetuksen [0-04] toiminta ja merkitys on sama kuin
lämmitystoiminnassa. Katso "Toimintaesimerkki: Ajastin lämpötilan
asetuspisteiden perusteella" sivulla 32 ja "Toimintaesimerkki: Ajastin
PÄÄLLE/POIS-käskyn perusteella" sivulla 33.

23:00

Oletusarvoisesti käytössä on lämpötilan asetuspisteeseen
perustuva tilan jäähdytys (tapa 1), joten vain lämpötilan
muuttaminen on mahdollista (ei PÄÄLLE/POIS-käskyä).

22C

3

19C

16:00
1
2
3
A
t
T

Tilan lämmityksen ajastin voidaan ohjelmoida 2 eri tavalla: lämpötilan
asetuspisteen (sekä lähtöveden lämpötila että huonelämpötila)
perusteella ja PÄÄLLE/POIS-käskyn perusteella.
Tapa 2
[0-03]=0

Tilanlämmityksen ajastin pysähtyy eikä käynnisty
uudelleen.
Ohjausyksikkö sammutetaan (toiminnan merkkivalo
sammuu).

Kun
-painiketta
painetaan

Tilanlämmityksen ajastin pysäytetään eikä se käynnisty
uudelleen.
Ajastimen kuvaketta ei enää näytetä.

(a)

42C

t

23:00 0:30
5:00 6:30 9:00
Ohjelma-ajastin
Setback-toiminto
Kun sekä estotoiminto että ajastin ovat käytössä
Setback-toiminto
Aika
Lämpötilan asetuspiste
Huonelämpötila
Lähtöveden lämpötila

Tilan lämmitys PÄÄLLE/POIS-käskyn perusteella

Tilanlämmityksen ajastin pysähtyy (jos aktiivinen
kyseisellä hetkellä) ja käynnistyy uudelleen seuraavan
ajastetun PÄÄLLE-toiminnon aikaan.
"Viimeinen" ohjelmoitu komento kumoaa "edellisen"
ohjelmoidun komennon ja pysyy aktiivisena, kunnes
"seuraava" ohjelmoitu komento annetaan.
Esimerkki: Oletetaan, että kello on 17:30, ja
toimenpiteitä on ohjelmoitu tapahtuviksi kello
13:00, 16:00 ja 19:00. "Viimeinen" ohjelmoitu
komento (16:00) kumosi "edellisen"
ohjelmoidun komennon (13:00) ja pysyy
aktiivisena, kunnes "seuraava" ohjelmoitu
komento (19:00) annetaan.
Todellisen asetuksen tietämiseksi on siis tarkasteltava
viimeistä ohjelmoitua komentoa. On selvää, että
"viimeinen" ohjelmoitu komento voi olla peräisin
edelliseltä päivältä. Katso " Ohjelmoitujen toimenpiteiden
tarkastelu" sivulla 36.
Ohjausyksikkö sammutetaan (toiminnan merkkivalo
sammuu).
Ajastimen kuvake pysyy silti näkyvissä.

Kun
-painiketta
painetaan

Tilanlämmityksen ajastin pysäytetään eikä se käynnisty
uudelleen.
Ajastimen kuvaketta ei enää näytetä.

Lämpötilan asetuspisteeseen perustuva tilan lämmitys(a)

Kun
-painiketta
painetaan

19C

Kun
-painiketta
painetaan

Seuraavissa taulukoissa esitetään molemmat ajastimen tulkintatavat.

Ajastinkäytön aikana toiminnan merkkivalo palaa
jatkuvasti.

42C

44C

Kun ajastin vaihtaa tilan lämmityksen POIS-tilaan,
ohjausyksikkö sammutetaan (toiminnan merkkivalo
sammuu).

Oletusarvoisesti käytössä on lämpötilan asetuspisteeseen
perustuva tilan lämmitys (tapa 1), joten vain lämpötilan
muuttaminen on mahdollista (ei PÄÄLLE/POIS-käskyä).

Käytön aikana

19C

Käytön aikana

TIETOJA

Tapa 1
[0-03]=1 (oletus)

40C
37C

Jokaiselle viikonpäivälle voidaan ohjelmoida neljä toimenpidettä,
yhteensä 28 toimenpidettä.

[0-03] Tila: Määrittää, voidaanko PÄÄLLE/POIS-käskyä käyttää
tilan lämmityksen ajastimessa.

18C

42C

Katso "Tilan lämmityksen ohjelmointi" sivulla 35.



21C

45C

11.3.9. Tilanlämmitys

Haluttu tila asetetaan asennuspaikalla tehtävällä asetuksella. Katso
lisätietoja yhden tai useamman asennuspaikalla tehtävän asetuksen
tekemisestä luvusta "8.3. Asennuspaikalla tehtävät asetukset"
sivulla 17.

A

t
5:00

T

Jäähdytyksessä ei ole estotoimintoa.
TIETOJA

9:00

2

[0-04] Tila: Määrittää, voidaanko PÄÄLLE/POIS-käskyä käyttää
tilanjäähdytyksen ajastimessa.



6:30

Lähtöveden lämpötila ja/tai huonelämpötila

Asennus- ja käyttöopas
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Toimintaesimerkki: Ajastin PÄÄLLE/POIS-käskyn perusteella

11.3.10. Ajastimen ohjelmointi ja tarkastelu

Kun estotoiminto on käytössä, se on etusijalla ajastimen ajastettuun
toimintoon nähden, jos PÄÄLLE-käsky on aktiivinen. Jos POIS-käsky
on aktiivinen, se on etusijalla estotoimintoon nähden. POIS-käskyllä
on aina korkein etusija.

Aloittaminen

ON

B

OFF

ON

22C

44C

19C
42C

19C

Tutustua kuvakkeisiin ja painikkeisiin. Tarvitset niitä ohjelmoinnin
aikana. Katso "11.3.2. Painikkeiden ja kuvakkeiden nimet ja
toiminnot" sivulla 28.



Täyttää tämän oppaan lopussa oleva lomake. Lomake auttaa
sinua määrittämään eri päivinä tarvittavat toimenpiteet.



Toimia rauhallisesti ja syöttää kaikki tiedot tarkasti.



Yrittää ohjelmoida toimenpiteet aikajärjestyksessä: aloita
ensimmäinen toimenpide numerosta 1 ja lopeta viimeinen
toimenpide suurimpaan numeroon. Tämä ei ole välttämätöntä
mutta helpottaa ohjelman tulkitsemista myöhemmin.



Jos samalle päivälle ja samaan aikaan ohjelmoidaan 2 tai
useampia toimenpiteitä, vain ensimmäinen ohjelmoitu
toimenpide suoritetaan.

42C

t
0:30

16:00

6:30

9:00

18C

2

40C
23:00

ON

B

t

A
OFF

Ohjelmoidut toiminnot

ON

44C
18C

42C

23:00
1
2
3
A
B
t
T

19C
42C

40C

16:00

Aika
(tuntia)

21C

45C
19C

Esimerkki:

5:00

22C

3



21C

45C

1

Ajastimen ohjelmointi on joustavaa (ohjelmoituja toimenpiteitä
voidaan lisätä, poistaa tai muuttaa aina tarvittaessa) ja mutkatonta
(ohjelmointivaiheita on mahdollisimman vähän). Muista kuitenkin
ennen ajastimen ohjelmointia:

t
6:30



9:00

Ohjelma-ajastin
Setback-toiminto
Kun sekä estotoiminto että ajastin ovat käytössä
Setback-toiminto
PÄÄLLE/POIS-käsky
Aika
Lämpötilan asetuspiste
Huonelämpötila
Lähtöveden lämpötila

Suoritetut toiminnot

Lämpötila
(°C)

Aika
(tuntia)

Lämpötila
(°C)

1

18:00

— Pois päältä

1

06:00

—

21

2

08:00

—

23

2

08:00

—

23

3

18:00

— Pois päältä

3

06:00

—

21

4

18:00

—

26

Että voit aina muuttaa,
toimenpiteitä myöhemmin.

lisätä

tai

poistaa

ohjelmoituja

TIETOJA


Kun virta palaa virtakatkon jälkeen, automaattinen
uudelleenkäynnistys
ottaa
uudelleen
käyttöön
käyttöliittymän asetukset, jotka olivat käytössä ennen
virtakatkoa (jos aika on alle 2 tuntia). Tästä syystä on
suositeltavaa jättää automaattinen uudelleenkäynnistys
käyttöön.



Ohjelmoidut toimenpiteet suoritetaan ajan perusteella.
Siksi on erittäin tärkeää asettaa kellonaika ja
viikonpäivä oikein.



Katso "11.3.3. Säätimen asettaminen" sivulla 29.



Jos ajastin ei ole käytössä (kuvake
näkyvissä), ajastimen toimintoja ei suoriteta!



Ohjelmoituja toimenpiteitä ei tallenneta niiden
ajoituksen mukaan vaan ohjelmointijärjestyksessä.
Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisenä ohjelmoitu
toimenpide saa numeron 1, vaikka se suoritettaisiin
muiden ohjelmoitujen toimenpidenumeroiden jälkeen.
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ei ole
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Ohjelmointi

Tilan jäähdytys ohjelmoidaan seuraavasti:

Tilan jäähdytyksen ohjelmointi

TIETOJA
Ohjelmointitoimenpiteen aiempiin vaiheisiin voidaan
palata muutettuja asetuksia tallentamatta painamalla
painiketta
.
1

Siirry ohjelmointi-/konsultointitilaan painamalla painiketta

.

2

Valitse ohjelmoitava toimintotila painikkeilla

.

ja

Nykyinen tila vilkkuu.
3

Vahvista valittu tila painamalla painiketta

.

Aika vilkkuu.
4

Tarkastele toimintoa painikkeilla

ja

.

5

Ohjelmoi yksityiskohtaiset toiminnot painamalla painiketta
5 sekunnin ajan.
Ensimmäinen ohjelmoitu toimenpide tulee näkyviin.

5 sec

6

Valitse ohjelmoitavan tai muutettavan toimenpiteen numero
painikkeella .

7

Aseta oikea toimenpideaika painikkeilla

8

Aseta lähtöveden lämpötila painikkeilla

9

Aseta huonelämpötila painikkeilla

10

Valitse painikkeella
kytkeytyvät pois päältä.

11

Toista vaiheet 6 – 10 muiden toimintojen ohjelmoimiseksi.

ja

.

ja
ja

.

.

, jolloin lämmitys ja kaukosäädin

Kun kaikki toimenpiteet on ohjelmoitu, varmista, että näytössä
näkyy suurin toimenpidenumero, joka halutaan tallentaa.
12

Jos painiketta
painetaan, kun toimenpidenumero 3 näkyy,
toimenpiteet 1, 2 ja 3 tallennetaan mutta 4 poistetaan.
Palaat automaattisesti vaiheeseen 5.
Painelemalla painiketta
useita kertoja palaat tämän
menettelyn aikaisempiin vaiheisiin ja lopulta normaalikäyttöön.

5 sec

13
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Tallenna ohjelmoidut toimenpiteet painamalla painiketta
5 sekunnin ajan.

Voit palata automaattisesti vaiheeseen 5 ja aloittaa uudelleen
seuraavan päivän ohjelmoinnin.
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Tilan lämmityksen ohjelmointi

Tilan lämmitys ohjelmoidaan seuraavasti:
TIETOJA
Ohjelmointitoimenpiteen aiempiin vaiheisiin voidaan
palata muutettuja asetuksia tallentamatta painamalla
painiketta
.
1

Siirry ohjelmointi-/konsultointitilaan painamalla painiketta

.

2

Valitse ohjelmoitava toimintotila painikkeilla

.

ja

Nykyinen tila vilkkuu.
3

Vahvista valittu tila painamalla painiketta

.

Nykyinen viikonpäivä vilkkuu.
4

Valitse tarkasteltava tai ohjelmoitava päivä painikkeilla
ja
.
Valittu päivä vilkkuu.

5

Vahvista valittu päivä painamalla painiketta

.

6

Ohjelmoi yksityiskohtaiset toiminnot painamalla painiketta
5 sekunnin ajan.
Valitun päivän ensimmäinen ohjelmoitu toimenpide tulee
näkyviin.

5 sec

7

Valitse ohjelmoitavan tai muutettavan toimenpiteen numero
painikkeella .

8

Aseta oikea toimenpideaika painikkeilla

9

Aseta lähtöveden lämpötila painikkeilla

10

Aseta huonelämpötila painikkeilla

11

Valitse painikkeella

ja

.

ja
ja

.

.

:

-

: lämmityksen ja kaukosäätimen kytkeminen pois
päältä.
: lähtöveden lämpötilan automaattisen laskennan valinta
Valitse painikkeilla
ja
oikea muutosarvo (katso
luvusta "Ajastimen asetus" sivulla 29 lisätietoja säästä
riippuvasta asetuksesta).
12

Ohjelmoi muita
vaiheet 7 – 11.

valitun

päivän

toimenpiteitä

toistamalla

Kun kaikki toimenpiteet on ohjelmoitu, varmista, että näytössä
näkyy suurin toimenpidenumero, joka halutaan tallentaa.
13

Tallenna ohjelmoidut toimenpiteet painamalla painiketta
5 sekunnin ajan.
Jos painiketta
painetaan, kun toimenpidenumero 3 näkyy,
toimenpiteet 1, 2 ja 3 tallennetaan mutta 4 poistetaan.
Palaat automaattisesti vaiheeseen 6.
Painelemalla painiketta
useita kertoja palaat tämän
menettelyn aikaisempiin vaiheisiin ja lopulta normaalikäyttöön.

5 sec
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14

Voit palata automaattisesti vaiheeseen 6 ja aloittaa uudelleen
seuraavan päivän ohjelmoinnin.
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Ohjelmoitujen toimenpiteiden tarkastelu

Yhden tai useamman ohjelmoidun toimenpiteen poistaminen

Tilanlämmitys-/jäähdytystoimintojen tarkastelu

Yksi tai useampi ohjelmoitu toimenpide poistetaan samalla, kun
tallennetaan ohjelmoituja toimenpiteitä.

Tilanjäähdytystä ja -lämmitystä tai tilanlämmitystä voidaan tarkastella
seuraavasti.
TIETOJA
Toimenpiteen aiempiin
painamalla painiketta
.

vaiheisiin

voidaan

palata

1

Siirry ohjelmointi-/konsultointitilaan painamalla painiketta

2

Valitse tarkasteltava toimintotila painikkeilla

ja

Esimerkiksi kun painiketta
painetaan, kun toimenpidenumero
3 näkyy, toimenpiteet 1, 2 ja 3 tallennetaan mutta 4 poistetaan.

.
.

Nykyinen tila vilkkuu.
3

Vahvista valittu tila painamalla painiketta
Valitse tarkasteltava päivä painikkeilla

ja

Vahvista valittu päivä painamalla painiketta

.

2

.

Tarkastele kyseisen päivän muita ohjelmoituja toimenpiteitä
painikkeilla
ja
.
Tätä kutsutaan lukutilaksi. Ohjelman tyhjiä toimenpiteitä
(esim. 4) ei näytetä.
Painelemalla painiketta
useita kertoja palaat tämän
menettelyn aikaisempiin vaiheisiin ja lopulta normaalikäyttöön.

Valitse poistettava tila painikkeilla

ja

.

Valittu tila vilkkuu.
3

.

Valitun päivän ensimmäinen ohjelmoitu toimenpide tulee
näkyviin.
6

Paina painiketta

Nykyinen tila vilkkuu.

Valittu päivä vilkkuu.
5

Tilan poistaminen
1

.

Nykyinen viikonpäivä vilkkuu.
4

Kun kaikki yhden päivän toimenpiteet on ohjelmoitu, varmista, että
näytössä näkyy suurin toimenpidenumero, joka halutaan tallentaa.
Kun painiketta
painetaan 5 sekunnin ajan, kaikki toimenpiteet
tallennetaan lukuun ottamatta niitä, joiden numero on suurempi kuin
näytössä näkyvä.

Poista valittu tila painamalla painikkeita
5 sekunnin ajan.

ja

yhtä aikaa

Viikonpäivän poistaminen
1

Paina painiketta

.

Nykyinen tila vilkkuu.
2

Valitse poistettava tila painikkeilla

ja

.

Valittu tila vilkkuu.
3

Vahvista valittu tila painamalla painiketta

.

Nykyinen viikonpäivä vilkkuu.

Vinkkejä ja niksejä
4

Seuraavien päivien ohjelmointi
Kun tietyn päivän ohjelmoidut toimenpiteet on vahvistettu (painamalla
painiketta
5 sekunnin ajan), paina painiketta
kerran. Nyt voit
valita toisen päivän painikkeilla
ja
ja aloittaa tarkastelun
ja ohjelmoinnin alusta.

Valitse poistettava päivä painikkeilla

ja

.

Valittu päivä vilkkuu.
5

Poista valittu päivä painamalla painikkeita
5 sekunnin ajan.

ja

yhtä aikaa

Ohjelmoitujen toimenpiteiden kopiointi seuraavalle päivälle
Määrätyn päivän tilan lämmitysohjelman kaikki ohjelmoidut
toimenpiteet voidaan kopioida seuraavalle päivälle (esim. kopioi
kaikki ohjelmoidut toimenpiteet päivästä "
" päivään "
").
Kopioi ohjelmoidut toimenpiteet seuraavalle päivälle seuraavasti:
1

Paina painiketta

.

Nykyinen tila vilkkuu.
2

Käytä painikkeita
ohjelmoida.

ja

valitsemaan tila, jonka haluat

Valittu tila vilkkuu.
Voit lopettaa ohjelmoinnin painamalla painiketta
3

Vahvista valittu tila painamalla painiketta

.

.

Nykyinen viikonpäivä vilkkuu.
4

Valitse seuraavalle päivälle kopioitava päivä painikkeilla
ja
.
Valittu päivä vilkkuu.
Voit palata vaiheeseen 2 painamalla painiketta

5

Paina painikkeita

ja

.

yhtä aikaa 5 sekunnin ajan.

Kun 5 sekuntia on kulunut, näyttöön ilmestyy seuraava päivä
(esim. "
", jos ensin valittiin "
"). Tämä osoittaa, että päivä
on kopioitu.
Voit palata vaiheeseen 2 painamalla painiketta
.
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11.3.11. Valinnaisen tarvepiirilevyn käyttö

11.4.1. Menettely

Valinnainen piirilevy EKRP1AHTA voidaan kytkeä yksikköön ja sitä
voidaan käyttää yksikön kauko-ohjaamiseen

Kun haluat muuttaa yhtä tai useampaa asennuspaikalla tehtävää
asetusta, toimi seuraavasti.

Käytettävissä on 3 tuloa, joiden avulla voi
 kytkeä termostaatin etänä päälle/pois.
 kytkeä yksikön etänä päälle/pois.
Lisätietoja
tästä
johdotuskaaviosta

lisävarustesarjasta

voit

katsoa

yksikön

11.3.12. Valinnaisen kaukosäätimen käyttö
Jos pääkaukosäätimen lisäksi on asennettu valinnainen
kaukosäädin, pääkaukosäätimellä (pää) voidaan käyttää kaikkia
asetuksia, kun taas toisella kaukosäätimellä (ala) ei voida käyttää
ajastin- ja parametriasetuksia.
Katso lisätietoja asennusoppaasta.

11.4. Asennuspaikalla tehtävät asetukset
ILMOITUS
Kohdassa "8.3. Asennuspaikalla tehtävät asetukset"
sivulla 17 mainitut oletusarvot ovat tehdasasetukset.
Todelliset alkuasetukset valitaan sovelluksen mukaan.
Asentaja vahvistaa nämä arvot.
Asentajan
on
konfiguroitava
yksikkö
asennusympäristön
(ulkoilmasto, asennetut varusteet jne.) ja käyttäjän tarpeiden
mukaisesti. Kohdassa "8.3. Asennuspaikalla tehtävät asetukset"
sivulla 17 olevia kenttäasetuksia voi kuitenkin muokata asiakkaan
toiveiden mukaisesti. Tätä varten käytettävissä on useita
asennuspaikalla tehtäviä asetuksia. Näitä asetuksia voidaan käyttää
ja ohjelmoida käyttöliittymän kautta.
Jokaisella asennuspaikalla tehtävällä asetuksella on 3-numeroinen
koodi, esimerkiksi [1-03], joka näkyy käyttöliittymän näytössä.
Ensimmäinen numero [1] ilmoittaa "ensimmäisen koodin" eli
asennuspaikalla tehtävän asetusryhmän. Toinen ja kolmas numero
[03] yhdessä ilmoittavat "toisen koodin".
Luettelo kaikista asennuspaikalla tehtävistä asetuksista ja
oletusarvoista on kohdassa "8.3. Asennuspaikalla tehtävät
asetukset" sivulla 17. Samassa luettelossa on 2 saraketta kentällä
tehtyjen asetusten päiväystä ja arvoa varten, jos ne poikkeavat
oletusarvosta.

1

Siirry KENTTÄASETUSTILAAN
vähintään 5 sekunnin ajan.

painamalla

-kuvake
(3)
tulee
näkyviin.
kenttäasetuskoodi osoitetaan kohdassa
oikealla kohdassa
(1).

painiketta

Valittuna
oleva
(2) ja asetusarvo

2

Valitse haluamasi kenttäasetuksen
painamalla painiketta
.

3

Valitse haluamasi kenttäasetuksen toinen koodi painamalla
painiketta
.

4

Muuta valitun kenttäasetuksen arvo painamalla painikkeita
ja
.

5

Tallenna uusi arvo painamalla painiketta

6

Muuta
tarvittaessa
vaiheet 2 – 4.

7

Kun asetukset on tehty, poistu KENTTÄASETUSTILASTA
painamalla painiketta .

muita

ensimmäinen

koodi

.

kenttäasetuksia

toistamalla

ILMOITUS
Kenttäasetukseen tehdyt muutokset tallentuvat vain silloin,
kun painetaan painiketta
. Jos siirrytään toiseen
kenttäasetuskoodiin tai painetaan painiketta
, tehty
muutos hylätään.
TIETOJA


Asetusarvot on ennen toimitusta asetettu kuten
luvussa "8.3. Asennuspaikalla tehtävät asetukset"
sivulla 17.



Kun
KENTTÄASETUSTILASTA
poistutaan,
käyttöliittymän nestekidenäytössä voi näkyä "88", kun
yksikkö alustaa itsensä.

ILMOITUS
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Kenttäasetuksia läpikäydessäsi saatat huomata, että
kenttäasetuksia on hieman enemmän kuin luvussa
"8.3. Asennuspaikalla tehtävät asetukset" sivulla 17.
Nämä kenttäasetukset eivät ole käytettävissä eikä
niitä voi muuttaa!



Katso lisätiedot asennukseen liittyvistä asetuksista
yksikön asennusoppaasta. Jos oletusarvoja tarvitsee
muuttaa, ota yhteyttä asentajaan.
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11.5. Käyttöoppaan kenttäasetusluettelo
Ensimmäinen Toinen
koodi koodi Asetuksen nimi

0

1

2

3

5

6

8

9

Arvo

Päiväys

Arvo

Oletusarvo

Alue

Askel

Yksikkö

00

Asennukseen liittyvä asetus (a)

2

2~3

1

—

01

Asennukseen liittyvä asetus (a)

0

–5~5

0,5

°C

02

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

1

—

—

—

03

Tila: tilan lämmityksen ajastintila
Tapa 1=1 / Tapa 2=0.

1 (PÄÄLLÄ)

0/1

—

—

04

Tila: tilan jäähdytyksen ajastintila
Tapa 1=1 / Tapa 2=0.

1 (PÄÄLLÄ)

0/1

—

—

Asetukset eivät ole käytettävissä
00

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

1

—

—

—

01

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

1:00

—

—

—

02

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

0

—

—

—

03

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

15:00

—

—

—

1 (PÄÄLLÄ)

0/1

—

—

Automaattinen estotoiminto
00

Tila: estotoiminto.

01

Estotoiminnon käynnistysaika.

23:00

0:00~23:00

1:00

tunti

02

Estotoiminnon pysäytysaika.

5:00

0:00~23:00

1:00

tunti

Alhainen ympäristön lämpötila (Lo_A).

–10

–20~5

1

°C

01

Korkea ympäristön lämpötila (Hi_A).

15

10~20

1

°C

02

Ympäristön alhaisen lämpötilan asetuspiste
(Lo_Ti).

40

25~80

1

°C

03

Ympäristön korkean lämpötilan asetuspiste
(Hi_Ti).

25

25~80

1

°C

Säästä riippuva asetuspiste

Asetukset eivät ole käytettävissä
00

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

1

—

—

—

01

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

Fri

—

—

—

02

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

23:00

—

—

—

Automaattisen eston ja desinfioinnin asetuspiste
00

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

70

—

—

—

01

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

10

—

—

—

02

Lähtöveden estolämpötila.

5

0~10

1

°C

03

Huoneen estolämpötila.

18

17~23

1

°C

04

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

0

—

—

—

Asetusvalikko
01

Asennukseen liittyvä asetus (a)

0 (POIS)

0/2

—

—

02

Asennukseen liittyvä asetus (a)

0 (POIS)

0/1

—

—

03

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

0

—

—

—

1 (PÄÄLLÄ)

0/1

—

—

Asetusvalikko
00

Asennukseen liittyvä asetus (a)

01

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

1

—

—

—

02

Hätäkäyttö.

0

0/1

—

—

03

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

1

—

—

—

04

Asennukseen liittyvä asetus (a)

0

0~2

1

—

0

–2~2

0,2

°C

1 (PÄÄLLÄ)

0/1

1

—

0

—

—

—

0

–2~2

0,2

°C

0

—

—

—

Automaattinen lämpötilan kompensointi
00

Asennukseen liittyvä asetus (a)

01

Asennukseen liittyvä asetus

(a)

02

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.
(a)

03

Asennukseen liittyvä asetus

04

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.
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Päiväys

Kauko-ohjaimen asetukset

00

4

Asentajan asetus, joka poikkeaa oletusarvosta
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Ensimmäinen Toinen
koodi koodi Asetuksen nimi

A

b

C

d

F

Päiväys

Arvo

Päiväys

Arvo

Oletusarvo

Alue

Askel

Yksikkö

Asetusvalikko
00

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

0

—

—

—

01

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

0

—

—

—

02

Asennukseen liittyvä asetus (a)

5

3~8

1

—

03

Asennukseen liittyvä asetus (a)

3

1~5

0,5

°C

04

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

0

—

—

—

Asetukset eivät ole käytettävissä
00

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

35

—

—

—

01

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

45

—

—

—

02

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

1

—

—

—

03

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

70

—

—

—

04

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

70

—

—

—

Lähtöveden lämpötilarajat
00

Asennukseen liittyvä asetus (a)

45

37~45

1

°C

01

Asennukseen liittyvä asetus (a)

25

25~37

1

°C

02

Asennukseen liittyvä asetus (a)

20

18~22

1

°C

03

Asennukseen liittyvä asetus

(a)

10

5~18

1

°C

04

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

0

—

—

—

10

—

—

—

Asetukset eivät ole käytettävissä
00

E

Asentajan asetus, joka poikkeaa oletusarvosta

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

01

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

30

—

—

—

02

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

15

—

—

—

03

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

15

—

—

—

04

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

40

—

—

—

Huoltotila
00

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

0

—

—

—

01

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

0

—

—

—

02

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

0

—

—

—

03

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

1

—

—

—

04

Asennukseen liittyvä asetus (a)

0

0~25

1

—

Asetukset eivät ole käytettävissä
00

Asennukseen liittyvä asetus (a)

5

3~8

1

—

01

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

0

—

—

—

02

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

1

—

—

—

03

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

10

—

—

—

04

Ei käytettävissä. Älä muuta oletusarvoa.

50

—

—

—

(a) Katso lisätietoja asennukseen liittyvistä asetuksista sisäyksikön asennusoppaasta. Jos oletusarvoja tarvitsee muuttaa, ota yhteyttä asentajaan.
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12. Kunnossapito

14. Tekniset tiedot

12.1. Käytettyä kylmäainetta koskevia tärkeitä tietoja

14.1. Putkikaavio

Tämä tuote sisältää Kioton pöytäkirjan piiriin kuuluvia fluorattuja
kasvihuonekaasuja.

a

i

h

Kylmäainetyyppi: R410A
GWP(1)-arvo: 2087,5
(1)

g

R1T

k

m

R4T

GWP = ilmaston lämpenemispotentiaali

Sovellettavat lakisääteiset määräykset voivat edellyttää säännöllisiä
tarkastuksia kylmäainevuotojen varalta. Kysy lisätietoja paikalliselta
jälleenmyyjältä.

R2T

R3T

12.2. Kunnossapitotoimenpiteet
Jotta yksikön optimaalinen toimivuus voitaisiin taata, joukko yksikön
ja kenttäjohdotuksen tarkastuksia on suoritettava säännöllisin välein,
mieluiten vuosittain. Anna paikallisen Daikin-teknikon suorittaa tämä
kunnossapito (katso asennusopas).

a b c

d

e f

k

j

k

l

Käyttäjä voi suorittaa vain seuraavat kunnossapitotoimenpiteet:


Kaukosäätimen
liinalla.

pitäminen

puhtaana

pehmeällä,

kostealla



Sen tarkistaminen, että painemittarissa näytettävä vedenpaine
on yli 1 bar.

b i

h R1T

VAROITUS

R4T

Jos virransyöttöjohto on vaurioitunut, se täytyy antaa
valmistajan, sen edustajan tai vastaavaan pätevän
henkilön vaihdettavaksi vaaratilanteiden välttämiseksi.

g
R2T

13. Vianmääritys
j
k

Alla olevat ohjeet voivat auttaa ongelman ratkaisemisessa. Jos et
osaa ratkaista ongelmaa, ota yhteys asentajaan.
Mahdolliset syyt

Tarkista, onko laitteisto edelleen
kytketty verkkovirtaan.

Jokin virhekoodi tulee näkyviin

Ota yhteys jälleenmyyjään.
Katso yksityiskohtainen
virhekoodiluettelo asennusoppaasta
tai seuraavasta taulukosta.

Ajastin toimii, mutta ohjelmoidut
toiminnot suoritetaan väärään
aikaan.
(esim. 1 tunti liian aikaisin tai
myöhään)

Tarkista, onko kello ja viikonpäivä
asetettu oikein, korjaa tarvittaessa.

Ajastin on ohjelmoitu mutta ei toimi.

Jos kuvake
ei näy, voit ottaa
ajastimen käyttöön painamalla
painiketta
.

Kapasiteetin säilytys

Ota yhteys jälleenmyyjään.

Kun jokin turvalaite aktivoituu, käyttöliittymän LED-merkkivalo vilkkuu
ja virhekoodi näytetään.
Luvussa "8.6.2. Virhekoodiluettelo" sivulla 25 on luettelo virheistä ja
korjaustoimenpiteistä.
-painiketta.

Jos turvalaitteen nollaus ei onnistu, ota yhteys paikalliseen
edustajaan.
Muut järjestelmän koekäytön tai normaalin toiminnan aikana
mahdollisesti ilmestyvät virhekoodit on kuvattu ulkoyksikön
asennusoppaassa.

Asennus- ja käyttöopas
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c

f

13.1. Virhekoodiluettelo

Nollaa turvalaite painamalla

R3T

Korjaustoimenpiteet

Kaukosäätimessä ei lukemia
(tyhjä näyttö)

a

a e

l m

a Sulkuventtiili ja tyhjennys-/täyttöventtiili
(asennuspaikalla asennettu)
b Paisunta-astia
c Vedensuodatin
d Varoventtiili (3 bar)
e Painemittari
f Pumppu (MP1)
g Levylämmönvaihdin
h Virtauskytkin (S1L)
i Ilmanpoisto
j Paisuntaventtiili (K1E)
k Kylmäaineen suodatin
l Nestekylmäaineputkisto
m Kaasukylmäaineputkisto
R1T Lähtöveden termistori
R2T Paluuveden termistori
R3T Nestetermistori
R4T Kaasutermistori
Jäähdytys
Lämmitys

HXY080+125A8V1B
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14.2. Kytkentäkaavio
1~50Hz 220-240 VAC
power supply

L N

S1L

Q1DI

-t°

-t°

-t°

-t°

R1T

R2T

R3T

R4T

C1

C2
A3P

X8A:1 2

X14A:1 2

K6R

A1P
V1C
N=1

F1F2 communication:
see outdoor unit for
more details

F1
F2
X2M

A2P

P1
P2
X2M V2C
N=2

P1
P2

User interface

A5P
SS1

X12A:1 2

X18A:1 2

X4A:1
2

F1U

X27A:(L) 1
(N) 3

X1A:1
F1U
2
3
4

C3

5

HAP

X35A:1

SS1
NORM.
EMG.

Z1F

2

X10A:1
2

X70A:1
2

X15A:1
2

PS

T1R

X7A:1 2 3 4 5 6 X20A:1 2 3 4 5

X7A:1

X15A:1
X85A:1 2 3 4 5 6
2
NE

6 7 8

K5R
X23A:1
2

only for EKRUAHT*

X1M
11
12
X1M
5
6
X1M
3
4

Cooling / heating output:
max 0.3A, 230V AC

Operation on/off output:
max 0.3A, 230V AC

Error output:
max 0.3A, 230V AC

3

X16A:1
2

K7R

K3R

A4P

WHT
YLW
ORG
BLU
RED
BRN

K2R

2

P1
P2

Remote user
interface

HAP

X16A:1 2 3 4

WHT

S
M

X17A:1 2 3

BLU
BRN
RED
BLK

S
M

SS1

X1M L N

X30A:1
2
3
4
5
6
7
8

4

K1R

X5A:1 2 3 4

X3A:1 2

X1M 7 8

X1M 9 10

X80A:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M

K1E

1

1~50Hz 220-240 VAC
power supply

M1P

MS
3~

X2M 5 6

X801M 1 2 3 4 5

1

1

L N

X2M 4 5
A6P

Q2DI

S1S S2S

X2M 1 2 3

S3S S4S
only for EKBUH*

X1M H C COM
A7P
X2M N L X1M H C COM

-t°

R1T

PC
only for EKRTW*

A6P
-t°

R1T

%H20 R1H

-t°

R2T
X1M
only for EKRTR*

only for EKRTETS
only for EKRP1AHT*

Alla on luettelo käytetyistä lyhenteistä:
A1P........................ Pääpiirilevy (pääyksikkö)

SS1 (A5P)...... * ..... Valintakytkin (pää (M)/ala (S))

A2P........................ Kaukosäätimen piirilevy

T1R........................ Diodisilta

A3P........................ Ohjauspiirilevy

V1C-V2C ............... Ferriittikohinasuodatin

A4P.................* ..... Tarvepiirilevy

X*A (A*P) ............... Piirilevyliitin

A5P.................* ..... Etäkaukosäätimen piirilevy

X1M ....................... Korkeajännitekenttäjohdotuksen kytkentärima

A6P.................* ..... Termostaatin piirilevy

X2M ....................... Matalajännitekenttäjohdotuksen kytkentärima

A7P.................* ..... Vastaanottimen piirilevy

X*M (A*P) ...... * ..... Piirilevyn kytkentärima

C1–C3 ................... Suodattimen kondensaattori

Z1F (A1P) .............. Kohinasuodatin

F1U (A*P) .............. Sulake (T, 3,15 A, 250 V)

*

Valinnaisesti asennuspaikalla asennettava

HAP (A*P).............. Piirilevyn LED

#

Erikseen hankittava

K1E........................ Elektroninen paisuntaventtiili
K*R (A3P) .............. Piirilevyn rele

Värit

M1P ....................... Pumppu

BLK........................ Musta

PC (A7P) ........* ..... Virtapiiri

BLU........................ Sininen

PS (A1P)................ Päävirran kytkentä

BRN ....................... Ruskea

Q*D1.............. # ..... Maavuotosuojakatkaisija

ORG ...................... Oranssi

R1H (A6P) ......* ..... Kosteusanturi

RED ....................... Punainen

R1T........................ Lähtöveden termistori

WHT ...................... Valkoinen

R1T (A6P).......* ..... Ympäristön lämpötila-anturi

YLW ....................... Keltainen

R2T........................ Paluuveden termistori
R2T.................* ..... Ulkoinen anturi (lattia tai ilma)
R3T........................ Kylmäaineen nestepuolen termistori
R4T........................ Kylmäaineen kaasupuolen termistori

Huomioita
only for ***

Vain mallille ***

power supply

virtalähde

Cooling/heating output:

Jäähdytys-/lämmityslähtö:

Operation on/off output:

Toiminnan päälle/pois-lähtö:

Error output:

Virhelähtö:

S4S................ # ..... Käytön POIS-tulo

F1F2 communication:
see outdoor unit for more details

F1F2-tiedonsiirto:
katso lisätietoja ulkoyksiköstä

SS1 (A1P).............. Valintakytkin (hätä)
(EMG. = hätä, NORM. = tavallinen)

User interface

Kaukosäädin

Remote user interface

Etäkaukosäädin

S1L ........................ Virtauskytkin
S1S................ # ..... Termostaattitulo 1
S2S................ # ..... Termostaattitulo 2
S3S................ # ..... Käytön PÄÄLLE-tulo

SS1 (A2P).............. Valintakytkin (pää (M)/ala (S))
HXY080+125A8V1B
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14.3. Sähköosarasia

Lämmitystoiminta

a
20/16

a

7/6
2/1

c

d

-7/-8

b

-20/X
5

c

a
b
c
d

d
e

25

45

b

Ulko-Ta (°CDB/WB)
Sisä (LWC°C)
Lämmitysalue
Tavallinen käyttöala

14.5. ESP-käyrä
95.0
90.0
85.0
80.0
75.0

a
b
c
d
e

ESP (kPa)

70.0

A1P: pääpiirilevy
A3P: ohjauspiirilevy
A4P: valinnainen tarvepiirilevy
X2M: kytkentärima
X1M: kytkentärima

65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0

14.4. Käyttöala HXY(080/125)

35.0

Jäähdytystoiminta

25.0
15

a

30.0
17.5

20

22.5

25

27.5

30

32.5

35

37.5

40

Flow (l/min)

e

43/(37)

ESP Ulkoinen staattinen paine
Flow Yksikön läpi virtaava vesi
Yksikön ESP nopeudella 4000 rpm (∆T=5°C)
Yksikön ESP nopeudella 3800 rpm (∆T=8°C)
Enimmäis-ESP, jos ∆T=5°C (nimellislämmitys)
Enimmäis-ESP, jos ∆T=5°C (nimellisjäädytys)

35/30

d

c

10/8

(5*) 10

a
b
c
d

20

25

b

Ulko-Ta (° CDB/WB)
Sisä (LWE°C)
Keskeytysalue
Tavallinen käyttöala

(*) Riippuen käyttöolosuhteista aj mahdollinen vain kenttäasetuksen
aktivoinnin jälkeen (vaikuttaa DX-jäähdytykseen (kylmä veto) ja
kokonaistehokkuuteen).

ILMOITUS
Kun LWE on <18°C, hydroboxin kanssa on käytettävä
valinnaista tippavesiallasta.
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14.6. Teknisten tietojen taulukko

14.7. Sähkötietojen taulukko

HXY080A8V1B

Nimellinen jäähdytysteho
• Lämmitys(a)
kW
• Jäähdytys(b)
kW
Kotelo
• Väri
• Materiaali
Mitat
• Pakkaus
mm
(korkeus x leveys x syvyys)
• Yksikkö
mm
(korkeus x leveys x syvyys)
Yksikön paino
• Koneen nettopaino
kg
• Pakatun koneen paino
kg
Pakkausmateriaalit
• Materiaali
• Paino
kg
Painelaite
• Yksikön luokka
Pumppu
Type
Nopeusalueet
Nimellinen ESP-yksikkö
• Jäähdytys(b)
kPa
• Lämmitys(a)
kPa
Ottoteho
W
Vesipuolen lämmönvaihdin
Type
Määrä
Veden
l/min
vähimmäisvirtausnopeus(d)
Veden nimellisvirtausnopeus
• Jäähdytys(a)
l/min
• Lämmitys(e)
l/min
Eristysmateriaali
Paisunta-astia
Tilavuus
l
Vedenpaine enintään
bar
Esipaine
bar
Vedensuodatin
Halkaisijaperforaatio
mm
Materiaali
• Runko
• Suodatinelementti
Vesipiiri
• Putkistoliitäntöjen
tuumaa
halkaisija(f)
• Turvaventtiili
bar
• Painemittari
• Tyhjennys-/täyttöventtiili
• Sulkuventtiilit
• Virtauskytkin
• Ilmanpoistoventtiili
Kylmäainepiiri
• Kaasupuolen halkaisija
mm
• Nestepuolen halkaisija
mm
• Putkien pituusrajoitukset
Äänen taso
• Äänen teho(b)
• Äänenpaine(e)
Käyttöala
• Tilanjäähdytys
• Tilanlämmitys
• Vesipuolen tilanjäähdytys
• Vesipuolen tilanlämmitys
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

HXY125A8V1B

9
8

14
12,5
Valkoinen
Esipinnoitettu pelti
415 x 650 x 1016
890 x 480 x 344

44
47
Pakkaus / EPS / PP (hihnat)
2,8
Art 3.3(c)

HXY080A8V1B

Virransyöttö
• Phase
• Taajuus
• Jännite
Virta
• Virrantarve
• Zmax
• Ssc-vähimmäisarvo
Sulake
• Suositeltava sulake
Jännitealue
• Vähintään
• Enintään
Johtoliitännät
• Virtalähteelle
• Johtojen
määrä
• Johtojen
tyyppi
• Yhteyskaapeli
(F1F2)

DC-moottori
Invertteriohjattu
88
85
110

72
65
135
Juotettu levy
1
15

22,9
35,8
25,8
40,1
Elastomeerivaahto
10
3
1
1

• Kaukosäädin
(P1P2)

• Johtojen
määrä
• Johtojen
tyyppi
• Johtojen
määrä
• Johtojen
tyyppi

HXY125A8V1B

Hz
V

1
50
220~240

A
Ω
kVA

2,5
—
—

A

6~16

V
V

198
264
3G
Johtojen tyyppi/koko on valittava
sovellettavan lainsäädännön
mukaisesti
2
0,75~1,25 mm2
2
0,75~1,25 mm2

15. Jätehuoltovaatimukset
Laitteen irrotuksessa sekä kylmäaineen, öljyn ja muiden materiaalien
käsittelyssä on noudatettava sovellettavia lakisääteisiä määräyksiä.
Älä yritä purkaa järjestelmää itse: järjestelmän purku sekä
kylmäaineen, öljyn ja muiden materiaalien käsittely on jätettävä
ammattitaitoisen asentajan tehtäväksi sovellettavien lakisääteisten
määräysten mukaisesti.
Yksiköt täytyy käsitellä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa
uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja talteenottoa varten. Huolehtimalla
siitä, että tuote hävitetään asianmukaisesti, autat estämään
mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten
terveydelle. Kysy lisätietoja asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta.

Kupari ja messinki
Ruostumaton teräs
G 1-1/4” (naaras)
3
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
15,9
9,52
Katso ulkoyksikön asennusopasta ja
teknisiä rakennetietoja

dBA
dBA
°C
°C
°C
°C

10~43
–20~20
(5)10~20
25~45

DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT=5°C)
Tamb 35°C – LWE 18°C (DT=5°C)
Ei sisälly painelaitteisiin 97/23/EY:n artiklan 1, kohdan 3.6 vuoksi
Virtauksen kytkinasetus
Äänenpaineen taso on mitattu 1 metrin päässä yksiköstä. Se on
suhteellinen arvo, johon vaikuttavat etäisyys ja akustinen ympäristö.
Mainittu arvo on palloventtiiliin liittämisen jälkeen. Yksikön liitäntä
on G 1-1/4” -naaras.
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